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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Vamos arrasar nessa atividade ! 

 

Das questões 1 a 6, analise os fragmentos da música O que tiver de ser vai ser da 

banda 1 Kilo a seguir 

 

1. Leia o trecho abaixo: 

 

Os anjos vão sofrer 

Mas se tiver que ser, vai ser 

Os anjos vão sofrer 

Mas se tiver que ser, vai ser 

 

As palavras SE presentes no trecho acima traz a ideia de: 

a) conclusão. 

b) condição. 

c) solução. 

d) cautela. 

e) explicação. 

 

2. Leia o trecho abaixo: 

 

Xamã, sou o capeta 

Somos John Lennon, Jon Jones 

Viver no mundo da lua não vai te salvar dos lobisomens. 

 

As palavras destacadas possuem função sintática de: 

a) sujeito 

b) objeto direto 

c) objeto indireto 

d) núcleo do sujeito 

e) predicativo do sujeito 
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3. Leia o excerto a seguir: 

 

Alucinado e julgado no meio do furacão 

Cada cabeça um pensamento além da intenção 

 

A expressão “no meio do furação” é um adjunto adverbial que traz o sentido de: 

a) lugar. 

b) tempo. 

c) causa. 

d) modo. 

e) companhia. 

 

4. “Eu poderia abrir as pernas”, a expressão em destaque deve ser classificada 

como: 

a) sujeito. 

b) objeto direto. 

c) objeto indireto. 

d) núcleo do sujeito. 

e) predicativo do sujeito. 

 

5. “Brindo momentos que a terra é um céu”, a oração permite afirmar que temos: 

a) sujeito simples. 

b) sujeito composto. 

c) sujeito oculto. 

d) sujeito indeterminado. 

e) oração sem sujeito. 

 

 

6.“Nós somos a lei do jogo, Kamikaze”, o pronome na primeira pessoa do plural faz o 

papel de: 

a) sujeito simples. 

b) sujeito composto. 

c) sujeito oculto. 

d) sujeito indeterminado. 

e) oração sem sujeito. 
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7. Na frase, “Existiu um novo líder”, a expressão em destaque tem função sintática 

de: 

a) sujeito. 

b) objeto direto. 

c) objeto indireto. 

d) núcleo do sujeito. 

e) predicativo do sujeito. 

 

8. Na frase, “Ele é um novo líder”, a expressão em destaque tem função sintática 

de: 

a) sujeito. 

b) objeto direto. 

c) objeto indireto. 

d) núcleo do sujeito. 

e) predicativo do sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 


