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Morfossintaxe e suas funções  

Teoria 

 

A morfossintaxe é uma descrição linguística que se dedica ao estudo simultâneo da morfologia (análise 

descritiva das formas) e da sintaxe (regra de composição e combinação de palavras).  

 

Em relação à morfologia, o estudo se realiza a partir da análise das classes gramaticais. Elas podem ser 

dividas em dois grupos: as classes variáveis e as invariáveis. As variáveis indicam que os vocábulos sofrem 

alteração em sua forma, ou seja, podem ser alterados de acordo, principalmente, com o número (singular e 

plural) e com o gênero (feminino e masculino). Por outro lado, as invariáveis são as classes gramaticais que 

não possuem alteração em sua forma.  

 

Variáveis Invariáveis 

Substantivo Advérbio 

Verbo Conjunção 

Pronome Interjeição 

Adjetivo Preposição 

Artigo Palavras denotativas 

Numeral - 

 

Já em relação à sintaxe, dedica-se o estudo das palavras organizadas em uma frase. Assim, as funções 

sintáticas são as relações que as palavras possuem entre si. São elas: 

 

Termos essenciais da oração Termos integrantes da oração Termos acessórios da oração 

Sujeito Objeto direto Complemento nominal 

Predicado Objeto indireto Adjunto adnominal 

Predicativo Adjunto adverbial Vocativo 

 Agente da passiva Aposto 
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Exercícios  

 

1. (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. 

 

 

2. (FUVEST) Leia o trecho extraído de uma notícia veiculada na internet: 

“O carro furou o pneu e bateu no meio fio, então eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu 

acionar a população, que depois pegou dois dos três indivíduos e tentaram linchar eles. O outro 

conseguiu fugir, mas foi preso momentos depois por uma viatura do 5º BPM”, afirmou o major. 

Disponível em https://www.gp1.com.br/. 

 

No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui, necessariamente, uma natureza de 

agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como foi encontrado em:  

a) “O carro furou o pneu”. 

b) “e bateu no meio fio”. 

c) “O refém conseguiu acionar a população”. 

d) “tentaram linchar eles”. 

e) “afirmou o major”. 

 

 

https://www.gp1.com.br/
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3. (UNESP) A invasão  

A divisão ciência/humanismo se reflete na maneira como as pessoas, hoje, encaram o computador. 

Resiste-se ao computador, e a toda a cultura cibernética, como uma forma de ser fiel ao livro e à palavra 

impressa. Mas o computador não eliminará o papel. Ao contrário do que se pensava há alguns anos, o 

computador não salvará as florestas. Aumentou o uso do papel em todo o mundo, e não apenas porque 

a cada novidade eletrônica lançada no mercado corresponde um manual de instrução, sem falar numa 

embalagem de papelão e num embrulho para paresente. O computador estimula as pessoas a 

escreverem e imprimirem o que escrevem. (...)  

Luis Fernando Veríssimo.  

O Estado de S. Paulo, 31.05.2015  

 

Os termos “o uso do papel” e “um manual de instrução” (1º parágrafo) se identificam sintaticamente 

por exercerem nas respectivas orações a função de 

a) objeto direto.  

b) predicativo do sujeito.  

c) objeto indireto.  

d) complemento nominal.  

e) sujeito. 

 

 

4. (INSPER)  

 

O que motivou o apito do juiz foi 

a) a necessidade de empregar a ênclise para seguir a norma padrão. 

b) o uso de um objeto direto no lugar de um objeto indireto. 

c) a opção pelo pronome pessoal oblíquo “o” em vez de “a”.  

d) a obrigatoriedade da mesóclise nessa construção linguística. 

e) a transgressão às regras de concordância nominal relacionadas ao pronome.  
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5. (ENEM-PPL) A palavra e a imagem têm o poder de criar e destruir, de prometer e negar. A publicidade 

se vale deste recurso linguístico-imagético como seu principal instrumento. Vende a ficção como o real, 

o normal como algo fantástico; transforma um carro em um símbolo de prestígio social, uma cerveja 

em uma loira bonita, e um cidadão comum num astro ou estrela, bastando tão somente utilizar o 

produto ou serviço divulgado. Assim, fazer o banal tornar-se o ideal é tarefa ordinária da linguagem 

publicitária. 

ALMEIDA, W. M. A linguagem publicitária e o estrangeirismo. Língua Portuguesa,n. 35, jan. 2012. 

 

Alguns elementos linguísticos estabelecem relações entre as diferentes partes do texto. Nesse texto, 

o vocábulo “Assim” tem a função de: 

a) contrariar os argumentos anteriores. 

b) sintetizar as informações anteriores. 

c) acrescentar um novo argumento. 

d) introduzir uma explicação. 

e) apresentar uma analogia. 
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Gabarito 

 

1. 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”).  

 

2. A 

As demais alternativas apresentam sujeito agente: elíptico (ele), simples (o refém), indeterminado (eles) 

e simples (o major), respectivamente. Apenas na resposta da questão, embora o verbo esteja na voz 

ativa, não apresenta sujeito agente, já que o “o carro” não pratica a ação de furar o pneu.  

 

3. E 

Os termos “o uso do papel” e “um manual de instrução” exercem função de sujeito em orações de ordem 

inversa, ou seja, em orações em que aparecem depois do predicado.  

 

4. B 

No primeiro quadro, observa-se falha gramatical na fala da cobra que usa o pronome oblíquo “o” em vez 

de “lhe”. O verbo “escapar” é transitivo indireto, exigindo assim o pronome com essa função. 

 

5. B 

A conjunção coordenativa “assim” expressa noção de conclusão relativamente ao que foi enunciado 

anteriormente, sintetizando as ideias antes expressas.  

 

 

 

 


