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Português 

Introdução à Sintaxe  

Teoria 

 

A sintaxe é uma parte da gramática que descreve e estuda as regras segundo as quais as palavras se 

combinam para formar frases, além da relação lógica entre elas. É a sintaxe própria de cada língua que impede 

que sejam realizadas combinações aleatórias entre as palavras, assim, organizando as sentenças para que 

possa transmitir um significado completo e possível de ser compreendido.  

 

Frase, oração e período 

A frase é um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação. Ela pode ser constituída de  

uma só palavra; de várias palavras, entre as quais se inclui ou não um verbo.  

 

1. Fogo! (frase constituída de uma só palavra); 

2. Alguns anos vivi em Itabira. (frase constituída com um verbo); 

3. Que inocência! Que aurora! Que alegria! (frase constituída de várias palavras).  

 

As frases que possuem um ou mais verbos são chamadas de orações. As orações podem conter somente 

uma forma verbal ou duas ou mais formas verbais, integrantes de uma locução verbal.  

 

1. O dia decorreu sem sobressalto (uma só forma verbal);  

2. Podem vir os dois... (duas ou mais formas verbais);  

 

O período, por sua vez, é uma frase organizada em oração ou orações. O período pode ser classificado como 

simples (quando for constituído de uma só oração) ou composto (quando formado de duas ou mais orações). 

O período termina sempre por uma pausa bem dedinida, que se marca na escrita por um ponto (final, 

exclamação, interrogração, reticências, etc).  

 

Predicação verbal 

O predicado verbal tem como núcleo, isto é, como elemento principal da declaração que se faz do sujeito, um 

verbo significativo. Estes verbos são aqueles que trazem uma ideia nova ao sujeito e podem ser classificados 

em intransitivos e transitivos.  

 

Os verbos intransitivos são aqueles em que se verifica que a ação verbal está integralmente contida nas 

formas verbais, ou seja, a ação não vai além do verbo. Por exemplo: “Sobe a névoa... A sombra desce”. Os 

verbos “subir” e “descer” possuem o sentido completo do verbo e, portanto não precisam de complemento.  
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Os verbos transitivos, por outro lado, exigem certos termos para completar-lhes o significado. Por exemplo: 

“Ele não me agradece, nem eu lhe dou tempo”. Assim, como os verbos “agradecer” e “dar” precisam de 

complementos, o processo verbal não está integralmente contido nelas.  

 

Esses verbos transitivos podem ser classificados em diretos, indiretos ou diretos e indiretos ao mesmo 

tempo. Os diretos são aqueles que exigem um complemento sem o auxílio de preposição e o termo da oração 

que lhes integra o sentido recebe o nome de objeto direto. Os verbos transitivos indiretos exigem 

complementos verbais indiretos – objetos indiretos – , isto é, ligados por meio de uma preposição. Por fim, 

os verbos transitivos diretos e indiretos requerem simultaneamente objeto direto e indireto para 

complementar-lhes o sentido.  
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Exercícios  

 

1. (UNIFESP - adaptada) Em “Não aparecia de frente e de corpo inteiro, como as outras pessoas, 

conversando na calma”, o termo sublinhado é um verbo 

a) de ligação.  

b) transitivo direto e indireto.  

c) transitivo direto.  

d) intransitivo.  

e) transitivo indireto.  

 

 

2. Do lado de fora dos muros da Febem, a realidade da infância no Brasil é igualmente revoltante. Segundo 

dados do IBGE, 40% das crianças brasileiras entre zero e 14 anos vivem em condições miseráveis, ou 

seja, a renda mensal familiar não passa de metade do salário mínimo. O desafio é tão dramático que 

muita gente acaba dando de ombros, convencida de que se chegou a uma situação da qual não há 

retorno. É um erro. Neste momento, milhares de fundações e organizações não governamentais, ONGs, 

estão demonstrando como boas ideias, um pouco de dinheiro e muita disposição podem mudar essa 

realidade para melhor. Se elas conseguem realizar transformações positivas em universos limitados o 

bom senso indica que basta copiar o exemplo apropriado. Estima-se que só as fundações (...) estejam 

investindo 500 milhões de reais por ano numa infinidade de programas de cunho educacional, cultural, 

esportivo, de saúde, lazer e até mesmo de estímulo a iniciativas governamentais bem-sucedidas. Estão 

mostrando como é possível, se não resolver o problema de milhões, pelo menos prevenir o de centenas 

de milhares e recuperar outros tantos. 

 

“Estão mostrando como é possível, se não resolver o problema de milhões, pelo menos prevenir O de 

centenas de milhares e recuperar outros tantos.” 

 

Analise o excerto. A locução verbal e o pronome destacados, no processo coesivo textual, referem-se, 

respectivamente, a: 

a) “fundações e organizações não governamentais” e “problema”. 

b) “transformações” e “bom senso”. 

c) “fundações” e “estímulo”. 

d) “programas” e “desafio”. 

e) “iniciativas governamentais” e “retorno”. 
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3. (FUVEST) Psicanálise do açúcar  

O açúcar cristal, ou açúcar de usina, 

mostra a mais instável das brancuras: 

quem do Recife sabe direito o quanto, 

e o pouco desse quanto, que ela dura. 

Sabe o mínimo do pouco que o cristal 

se estabiliza cristal sobre o açúcar, 

por cima do fundo antigo, de mascavo, 

do mascavo barrento que se incuba; 

e sabe que tudo pode romper o mínimo 

em que o cristal é capaz de censura: 

pois o tal fundo mascavo logo aflora 

quer inverno ou verão mele o açúcar. 

 

Se os banguês que-ainda purgam ainda 

o açúcar bruto com barro, de mistura; 

a usina já não o purga: da infância, 

não só depois de adulto, ela o educa; 

em enfermarias, com vácuos e turbinas, 

em mãos de metal de gente indústria, 

a usina o leva a sublimar em cristal 

o pardo do xarope: não o purga, cura. 

Mas como a cana se cria ainda hoje, 

em mãos de barro de gente agricultura, 

o barrento da pré-infância logo aflora 

quer inverno ou verão mele o açúcar. 

João Cabral de Melo Neto, Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 356. 

 

Na oração “que ela dura” (v.4), o pronome sublinhado 

a) não tem referente.  

b) retoma a palavra “usina” (v.1). 

c) pode ser substituído por “ele”, referindo-se a “açúcar” (v.1). 

d) refere-se à “mais instável das brancuras” (v.2). 

e) equivale à palavra “censura” (v.10).  
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4. (IFPE)  

 

 

 

Observe o segundo quadrinho do texto.  

Oração 1 – Por que não cuida da sua vida?... Guri!  

Oração 2 – Estou cuidando!  

 

Sabendo que o verbo “cuidar”, no sentido em que aparece no texto, é transitivo indireto, é CORRETO 

afirmar que, na oração 2, o verbo utilizado  

a) também é transitivo indireto, levando em conta que uma parte da Oração 2 está oculta. 

b) é intransitivo, ou seja, não necessita de complemento verbal. 

c) é transitivo direto, já que não exige preposição. 

d) é, ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto, pois aceita qualquer tipo de complemento verbal. 

e) pode variar a transitividade dependendo da oração apresentada no 3º quadrinho. 

 

 

5. (COTIL - adaptada) Assinale a alternativa em que se altera o sentido da oração “porque se esconde a 

diversidade de povos que existem no Brasil.”  

a) tendo em vista que se esconde a diversidade dos povos que existem no Brasil.  

b) uma vez que se esconde a diversidade dos povos que existem no Brasil.  

c) haja vista que se esconde a diversidade dos povos que existem no Brasil.  

d) toda vez que se esconde a diversidade dos povos que existem no Brasil.  
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Gabarito 

 

1. D 

Trata-se de um verbo de ação intransitivo, pois não está acompanhado de complementos, objeto direto 

ou indireto, que antecede os adjuntos adverbiais de modo: “de frente e de corpo inteiro”.  

 

2. A 

Era preciso apenas entender quem era o sujeito da locução verbal e a qual termo o pronome se referia. 

 

3. D 

Na oração “que ela dura” (v.4), o pronome sublinhado refere-se à “mais instável das brancuras” (v.2).  

 

4. A 

Na segunda oração, o verbo “cuidar” aparece na forma de uma locução verbal “estou cuidando”. Assim, 

vemos que o verbo principal é o mesmo, mantendo a transitividade indireta, ainda que parte da oração 

esteja oculta (“da minha vida”).  

 

5. D 

A oração apresenta se inicia com uma conjunção causal e, assim, para mantermos o sentido original da 

oração, é necessário manter o uso de uma expressão causal. Na alternativa [D], há o uso da expressão 

“toda vez que”, que traz um sentido de tempo.  

 


