PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA ESCOLA SEM MUROS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL II

Ano: 8º ano
Habilidade desenvolvida: (HCEF08LP01T) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e seus
modificadores, verbo e seus complementos e modificadores), além de termos
acessórios, como aposto e vocativo.

ATIVIDADES
Leia o trecho de uma fábula contemporânea.
A raposa e o galinheiro
A raposa administrava o galinheiro e, bem, vez ou outra, comia uma galinha, às
vezes duas. Depois, limpava tudo, distribuía ração, anunciava um feriado aqui, um ‘poleiro’
reformado ali, e, de vez em quando, promovia festivais de forró para a alegria geral. As
galináceas adoravam, ‘batiam coxas’ como ninguém.
O dono do galinheiro apreciava, e embora não gostasse muito da raposa, precisava
dela para que as coisas funcionassem bem.
Até que houve um dia em que a raposa abusou da comilança, foi além das
medidas. O dono do galinheiro revolveu colocar um cachorro enorme dentro do galinheiro
para vigiar a raposa. [...]
Disponível em: https://guarujadefato2012.wordpress.com/2012/03/28/a-raposa-e-o-galinheiro-uma-fabula-contemporanea/.
Acesso em: 30/06/2020.

Agora, responda.
1. Numa possível conversa da raposa com as galinhas, em qual das orações o termo grifado
é um vocativo?
a) Saibam, que eu, como bom administrador, decreto a paz!
b) Acabei de baixar um decreto, inteligentíssimo, para acabar com essa confusão!
c) Espero que vocês estejam satisfeitas!
d) Queridas galinhas, que bom que tudo foi investigado e solucionado! Estou até emocionada!

2. No primeiro parágrafo temos a seguinte oração “A raposa administrava o galinheiro [...]”.
Nela, a função sintática do termo destacado é de

a) verbo de ligação, pois completa o sujeito “raposa”.
b) verbo intransitivo, pois já possui sentido completo.
c) verbo transitivo direto, pois precisa de um complemento, no caso, “o galinheiro”.
d) verbo transitivo indireto, pois precisa de um complemento com preposição.
3. Em qual das orações abaixo temos um sujeito composto (com dois núcleos)?
a) “O dono do galinheiro revolveu colocar um cachorro enorme dentro do galinheiro [...]”
b) “[...] o dono se injuriou de vez[...]”
c) “O dono do galinheiro e as galinhas se deram por satisfeitas [...]”
d) “[...] Houve uma grande festa[...]
4. Retire do texto os complementos dos verbos transitivos direto e indireto presentes na
fábula.
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