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Material de divulgação – Cortesia do autor 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO OU SONDAGEM 

 

Analise sintaticamente as orações abaixo (1-50), conforme o modelo:  

 

Os dedicados alunos assistiam à aula atenciosamente.  

 

Sujeito: os dedicados alunos 

Núcleo do sujeito: alunos (sujeito simples) 

Adjuntos adnominais: os, dedicados 

Predicado: assistiram à aula atenciosamente 

Núcleo do predicado: assistiam (verbo transitivo indireto), (predicado verbal) 

Objeto indireto: à aula 

Adjunto adnominal: a (a + a) 

Adjunto adverbial: atenciosamente (de modo) 

 

1. O novo professor de matemática é muito severo.  

2. Meus alunos se comportam mal durante as aulas.  

3. Alguém ligou para você hoje pela manhã.  

4. Entusiasmados, discutiam o delicado assunto o professor e seus alunos.  
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5. Ficamos muito irritados com a diretora.  

6. A diretora nos deixou muito irritados. 

7. Os alunos bagunceiros foram expulsos da escola pela corajosa diretora.  

8. Havia muitas crianças no pátio da escola durante o recreio.  

9. Vive-se muito mal nesse odioso país.  

10. Aqueles candidatos acharam a prova de matemática bastante complicada.  

11. Os professores e alunos estavam entusiasmados com o projeto de pesquisa.  

12. Este novo projeto científico deixou os professores e alunos muito entusiasmados.  

13. Hoje está fazendo muito frio.  

14. Amanheceu um dia muito agradável.  

15. O dia amanheceu ensolarado hoje.  

16. A moça amanheceu meio adoentada.  

17. Os aguerridos soldados seguiram as instruções do sargento cuidadosamente.  

18. Devemos um pedido de desculpas ao nosso querido professor.  

19. Os pais e alunos estavam bastante insatisfeitos com a escola.  

20. A nossa escola deixava a todos, pais e alunos, insatisfeitos.  

21. Contratam-se imediatamente secretárias com ampla experiência.  

22. Secretárias experientes foram contratadas pela empresa.  

23. No Brasil já se fala em uma possível guerra mundial.  

24. O cliente achou os serviços do abalizado advogado muito caros.  

25. O velho trem partiu atrasado da antiga estação ferroviária.  

26. Os professores e alunos foram punidos por envolvimento na greve.  

27. O aluno falava do dedicado professor com grande admiração.  

28. O professor ranzinza deixou a turma assustada com seu mau humor.  

29. Os dois melhores alunos do prestigiado colégio de padres foram agraciados ontem com um 

prêmio da prestigiada academia.  

30. Carlos Drummond de Andrade, talentoso poeta brasileiro, nasceu em Itabira, cidade mineira.  

31. Sua rotina aborrecida o tornava uma pessoa pessimista.  

32. Ele se tornava uma pessoa pessimista com sua rotina aborrecida.  

33. Aquele dedicado trabalhador se aborreceu com sua rotina previsível no trabalho.  

34. Louvemos a Deus com devoção, irmãos!  

35. Amávamos a João com imensa paixão.  

36. O senhor João, meu antigo paciente, estava se tornando resistente aos poderosos antibióticos.  

37. Não estamos duvidando de sua imensa bondade.  

38. As velhas canoas haviam sido arrastadas pela forte correnteza.  

39. Foram-me muito úteis as suas seguras orientações.  



40. Era-se mais feliz nos velhos tempos de antigamente.  

41. Víamos somente isto: verdes vales, montanhas altivas e aprazíveis campinas.  

42. Roubaram-me o carro ontem à noite.  

43. A poeira da estrada meu passo levantava. (Castro Alves)  

44. Com seu bom caráter, conquistava a confiança de todos.  

45. Meu coração, barco perdido, vaga sem direção.  

46. Carlota, a vida é um tecido de equívocos. (Cyro dos Anjos)  

47. Ainda não encontraram uma solução definitiva para esse terrível problema.  

48. O rio Amazonas é o maior rio brasileiro.  

49. Come-se bem nos maravilhosos restaurantes de São Paulo, capital brasileira da gastronomia.  

50. Faz dias extremamente frios na capital argentina durante seu rigoroso inverno.  

 

RESPOSTAS 

 

1. O novo professor de matemática é muito severo.  

 

Sujeito: o novo professor de matemática  

Núcleo: professor (sujeito simples)  

Adjuntos adnominais: o, novo, de matemática  

Predicado: é muito severo (verbo de ligação) predicado nominal  

Núcleo: severo  

Predicativo do sujeito: severo  

Adjunto adverbial: muito (de intensidade)  

 

2. Meus alunos se comportam mal durante as aulas.  

 

Sujeito: meus alunos  

Núcleo: alunos (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: meus  

Predicado: se comportam... aulas  

Núcleo: comportam (verbo intransitivo) predicado verbal  

Adjuntos adverbiais: mal (de modo), durante as aulas (de tempo)  

Adjunto adnominal: as  

 

3. Alguém ligou para você hoje pela manhã.  

 

Sujeito: alguém  

Núcleo: alguém (sujeito simples)  

Predicado: ligou... manhã  

Núcleo: ligou (verbo transitivo indireto) predicado verbal  



Objeto indireto: para você  

Adjuntos adverbiais: hoje, pela manhã (de tempo)  

Adjunto adnominal: a (em “pela”, “por” + “a”)  

 

4. Entusiasmados, discutiam o delicado assunto o professor e seus alunos.  

 

Sujeito: o professor e seus alunos  

Núcleos: professor, alunos  

Adjuntos adnominais: o, seus  

Predicado: entusiasmados, discutiam o delicado assunto  

Núcleo: discutiam, entusiasmados (verbo transitivo direto) (predicado verbal)  

Objeto direto: o delicado assunto 

Adjuntos adnominais: o, delicado  

Predicativo do sujeito: entusiasmados  

 

5. Ficamos muito irritados com a diretora.  

 

Sujeito: oculto (nós)  

Predicado: ficamos ... diretora. (verbo de ligação) predicado nominal  

Núcleo: irritados  

Predicativo do sujeito: muito irritados  

Adjunto adverbial: muito (de intensidade)  

Complemento nominal: com a diretora  

Adjunto adnominal: a  

 

6. A diretora nos deixou muito irritados.  

 

Sujeito: a diretora  

Núcleo: diretora (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: a  

Predicado: nos deixou muito irritados  

Núcleo: deixou (verbo transitivo indireto), irritados (predicado verbo-nominal)  

Objeto indireto: nos  

Predicativo do objeto: muito irritados  

Adjunto adverbial: muito (de intensidade)  

 

7. Os alunos bagunceiros foram expulsos da escola pela corajosa diretora.  

 

Sujeito: os alunos bagunceiros  

Núcleo: alunos (sujeito simples)  

Adjuntos adnominais: os, bagunceiros  

Predicado: foram... diretora. (foram expulsos: locução verbal intransitiva) (predicado verbal)  

Adjunto adverbial: da escola (de lugar)  



Adjunto adnominal: a (em “da”, “de” + “a”)  

Agente da passiva: pela corajosa diretora  

Adjuntos adnominais: a (em “pela”), corajosa  

 

8. Havia muitas crianças no pátio da escola durante o recreio.  

 

Sujeito: inexistente  

Predicado: Havia... recreio.  

Núcleo: havia (verbo transitivo direto), predicado verbal  

Objeto direto: muitas crianças 

Adjunto adnominal: muitas  

Adjuntos adverbiais: no pátio, da escola (de lugar), durante o recreio (de tempo)  

Adjuntos adnominais: o, a, o  

 

9. Vive-se muito mal nesse odioso país.  

 

Sujeito: indeterminado  

Predicado: Vive-se ... país.  

Núcleo: vive-se (vero intransitivo), predicado verbal  

Adjuntos adverbiais: mal (de modo), nesse odioso país (de lugar)  

Adjuntos adnominais: esse, odioso  

 

10. Aqueles candidatos acharam a prova de matemática bastante complicada.  

 

Sujeito: aqueles candidatos  

Núcleo: candidatos (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: aqueles  

Predicado: acharam... complicada  

Núcleo: acharam (verbo transitivo direto), complicada (predicado verbo-nominal)  

Objeto direto: a prova de matemática  

Adjuntos adnominais: prova  

Predicativo do objeto: complicada  

Adjunto adverbial: bastante (de intensidade)  

 

11. Os professores e alunos estavam entusiasmados com o projeto de pesquisa.  

 

Sujeito: os professores e alunos  

Núcleo: professores, alunos (sujeito composto)  

Adjunto adnominal: os  

Predicado: estavam... pesquisa (verbo de ligação) predicado nominal  

Núcleo: entusiasmados  

Predicativo do sujeito: entusiasmados  

Complemento nominal: com o projeto de pesquisa  



Adjuntos adnominais: o, de pesquisa  

 

12. Este novo projeto científico deixou os professores e alunos muito entusiasmados.  

 

Sujeito: Este novo projeto científico  

Núcleo: projeto (sujeito simples)  

Adjuntos adnominais: este, novo, científico 

Predicado: deixou ... entusiasmados  

Núcleo: deixou (verbo transitivo direto), entusiasmados (predicado verbo-nominal)  

Objeto direto: os professores e alunos  

Adjunto adnominal: os  

Predicativo do objeto: muito entusiasmados  

Adjunto adverbial: muito (de intensidade)  

 

13. Hoje está fazendo muito frio.  

 

Sujeito: inexistente  

Predicado: Hoje... frio  

Núcleo: está fazendo (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto: muito frio  

Adjuntos adverbiais: muito (de intensidade), hoje (de tempo)  

 

14. Amanheceu um dia muito agradável.  

 

Sujeito: inexistente  

predicado: amanheceu ... agradável  

Núcleo: amanheceu (verbo transitivo direto), agradável (predicado verbo-nominal)  

Objeto direto: um dia  

Adjunto adnominal: um  

Predicativo do objeto: muito agradável  

Adjunto adverbial: muito (de intensidade)  

 

15. O dia amanheceu ensolarado hoje.  

 

Sujeito: o dia  

Núcleo: dia (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: o  

Predicado: amanheceu ensolarado hoje  

Núcleo: amanheceu (verbo intransitivo), ensolarado (predicado verbo-nominal)  

Predicativo do sujeito: ensolarado  

Adjunto adverbial: hoje (de tempo)  

 

 



16. A moça amanheceu meio adoentada.  

 

Sujeito: a moça  

Núcleo: moça (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: a  

Predicado: amanheceu meio adoentada  

Núcleo: amanheceu (verbo intransitivo), adoentada (predicado verbo-nominal)  

Predicativo do sujeito: meio adoentada  

Adjunto adverbial: meio (de intensidade)  

 

17. Os aguerridos soldados seguiram as instruções do sargento cuidadosamente.  

 

Sujeito: os aguerridos soldados  

Núcleo: soldados  

Adjunto adnominal: os, aguerridos  

Predicado: seguiram... cuidadosamente  

Núcleo: seguiram (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto: as instruções do sargento  

Adjunto adnominal: as, do sargento  

Adjunto adverbial: cuidadosamente (de modo)  

 

18. Devemos um pedido de desculpas ao nosso querido professor.  

 

Sujeito: oculto (nós)  

Predicado: devemos... professor  

Núcleo: devemos (verbo transitivo direto e indireto) predicado verbal  

Objeto direto: um pedido de desculpas  

Adjunto adnominal: um  

Complemento nominal: de desculpas  

Objeto indireto: ao nosso querido professor  

Adjuntos adnominais: o, nosso, querido  

 

19. Os pais e alunos estavam bastante insatisfeitos com a escola.  

 

Sujeito: os pais e alunos  

Núcleo: pais, alunos (sujeito composto)  

Predicado: estavam... escola (verbo de ligação) predicado nominal  

Núcleo: insatisfeitos  

Predicativo do sujeito: bastante insatisfeitos  

Adjunto adverbial: bastante (de intensidade)  

Complemento nominal: com a escola  

Adjunto adnominal: a 

 



20. A nossa escola deixava a todos, pais e alunos, insatisfeitos.  

 

Sujeito: a nossa escola  

Núcleo: escola (simples)  

Adjunto adnominal: a, nossa  

Predicado: deixava... insatisfeitos  

Núcleo: deixava (verbo transitivo direto), insatisfeitos (predicado verbo-nominal)  

Objeto direto preposicionado: a todos  

Predicativo do objeto: insatisfeitos  

Aposto: pais e alunos  

 

21. Contratam-se imediatamente secretárias com ampla experiência.  

 

Sujeito: secretárias com ampla experiência  

Núcleo: secretárias  

Adjunto adnominal: com ampla experiência  

Predicado: contratam-se (verbo transitivo direto*) predicado verbal  

Adjunto adverbial: imediatamente (de tempo)  

 

* Lembrete: neste caso, vamos nos lembrar de que o “se” em “contratam-se” é pronome apassivador, por isso não 

podemos lhe apontar o objeto direto, como o fizemos nas outras análises.  

 

22. Secretárias experientes foram contratadas pela empresa.  

 

Sujeito: secretárias experientes  

Núcleo: secretárias (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: experientes  

Predicado: foram contratadas pela empresa  

Núcleo: foram contratadas (locução verbal intransitiva) (predicado verbal)  

Agente da passiva: pela empresa  

Adjunto adnominal: a (em “pela”)  

 

23. No Brasil já se fala em uma possível guerra mundial.  

 

Sujeito: indeterminado  

Predicado: No Brasil... mundial  

Núcleo: fala (verbo transitivo indireto) (predicado verbal)  

Objeto indireto: em uma possível guerra mundial  

Adjuntos adnominais: uma, possível, mundial  

Adjunto adverbial: no Brasil (de lugar)  

 

 

 



24. O cliente achou os serviços do abalizado advogado muito caros.  

 

Sujeito: o cliente  

Núcleo: cliente (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: o  

Predicado: achou... caros  

Núcleo: achou (verbo transitivo direto), caros (predicado verbo-nominal)  

Objeto direto: os serviços do abalizado advogado  

Adjuntos adnominais: os, do abalizado  

Predicativo do objeto: caros  

Adjunto adverbial: muito (de intensidade)  

 

25. O velho trem partiu atrasado da antiga estação ferroviária.  

 

Sujeito: o velho trem  

Núcleo: trem (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: o, velho  

Predicado: partiu... ferroviária  

Núcleo: partiu (verbo intransitivo), atrasado (predicado verbo-nominal)  

Predicativo do sujeito: atrasado  

Adjunto adverbial: da antiga estação ferroviária (de lugar)  

Adjuntos adnominais: a, antiga, ferroviária  

 

26. Os professores e alunos foram punidos por envolvimento na greve.  

 

Sujeito: os professores e alunos  

Núcleo: professores, alunos (sujeito composto)  

Adjunto adnominal: os  

Predicado: foram... greve  

Núcleo: foram punidos (verbo intransitivo) predicado verbal  

Adjunto adverbial: por envolvimento na greve (de causa)  

Complemento nominal: na greve  

Adjunto adnominal: a (em “na”)  

 

27. O aluno falava do dedicado professor com grande admiração.  

 

Sujeito: o aluno  

Núcleo: aluno (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: o  

Predicado: falava... admiração  

Núcleo: falava (verbo transitivo indireto) predicado verbal 373  



Objeto indireto: do dedicado professor  

Adjunto adnominal: o, dedicado  

Adjunto adverbial: com grande admiração  

Adjunto adnominal: grande  

 

28. O professor ranzinza deixou a turma assustada com seu mau humor.  

 

Sujeito: o professor ranzinza  

Núcleo: professor (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: o, ranzinza  

Predicado: deixou... humor  

Núcleo: deixou (verbo transitivo direto), assustada (predicado verbo-nominal)  

Objeto direto: a turma  

Adjunto adnominal: a  

Predicativo do objeto: assustada  

Complemento nominal: com seu mau humor  

Adjuntos adnominais: seu, mau  

 

29. Os dois melhores alunos do prestigiado colégio de padres foram agraciados ontem com um prêmio da 

prestigiada academia.  

 

Sujeito: os dois melhores alunos do prestigiado colégio de padres  

Núcleo: alunos (sujeito simples)  

Adjuntos adnominais: os, dois, melhores, o, prestigiado, de padres  

Predicado: foram ... academia  

Núcleo: foram agraciados (verbo intransitivo) predicado verbal  

Adjuntos adverbiais: ontem (de tempo), com um prêmio da prestigiada academia (de instrumento)  

Adjuntos adnominais: um, da academia, prestigiada  

 

30. Carlos Drummond de Andrade, talentoso poeta brasileiro, nasceu em Itabira, cidade mineira.  

 

Sujeito: Carlos Drummond de Andrade  

Núcleo: idem (sujeito simples)  

Aposto: talentoso poeta brasileiro  

Adjuntos adnominais: talentoso, brasileiro  

Predicado: nasceu em Itabira, cidade mineira  

Núcleo: nasceu (verbo intransitivo) predicado verbal  

Adjunto adverbial: em Itabira (de lugar)  

Aposto: cidade mineira 

Adjunto adnominal: mineira  

 

 

 



31. Sua rotina aborrecida o tornava uma pessoa pessimista.  

 

Sujeito: sua rotina aborrecida  

Núcleo: rotina (sujeito simples)  

Adjuntos adnominais: sua, aborrecida  

Predicado: o tornava... pessimista  

Núcleo: tornava (verbo transitivo direto), aborrecida (predicado verbo-nominal)  

Objeto direto: o  

Predicativo do objeto: uma pessoa pessimista  

Adjuntos adnominais: uma, pessimista  

 

32. Ele se tornava uma pessoa pessimista com sua rotina aborrecida.  

 

Sujeito: ele  

Núcleo: ele (sujeito simples)  

Predicado: se tornava... aborrecida (verbo de ligação) predicado nominal  

Núcleo: pessimista  

Predicativo do sujeito: uma pessoa pessimista  

Adjuntos adnominais: uma, pessimista  

Adjunto adverbial: com sua rotina aborrecida (adjunto adverbial de meio)  

Adjuntos adnominais: sua, aborrecida  

 

33. Aquele dedicado trabalhador se aborreceu com sua rotina previsível no trabalho.  

 

Sujeito: aquele dedicado trabalhador  

Núcleo: trabalhador (sujeito simples)  

Adjuntos adnominais: aquele, dedicado  

Predicado: se aborreceu... trabalho  

Núcleo: se aborreceu (verbo transitivo indireto) predicado verbal  

Objeto indireto: com sua rotina previsível  

Adjuntos adnominais: sua, previsível  

Adjunto adverbial: no trabalho (de lugar)  

Adjunto adnominal: o (em “no”)  

 

34. Louvemos a Deus com devoção, irmãos!  

 

Sujeito: oculto (nós)  

Predicado: louvemos... irmãos  

Núcleo: louvemos (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto preposicionado: a Deus  

Adjunto adverbial: com devoção (de modo)  

Vocativo: irmãos  

 



35. Amávamos a João com imensa paixão.  

 

Sujeito: oculto (nós)  

Predicado: Amávamos... paixão  

Núcleo: amávamos (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto preposicionado: a João  

Adjunto adverbial: com imensa paixão (de modo)  

Adjunto adnominal: imensa  

 

36. O senhor João, meu antigo paciente, estava se tornando resistente aos poderosos antibióticos.  

 

Sujeito: o senhor João  

Núcleo: senhor  

Adjunto adnominal: o  

Aposto: João  

Predicado: meu antigo... antibióticos (verbo de ligação, predicado nominal)  

Núcleo: resistente  

Complemento nominal: aos poderosos antibióticos  

Adjuntos adnominais: os, poderosos  

 

37. Não estamos duvidando de sua imensa bondade.  

 

Sujeito: oculto (nós)  

Predicado: Não estamos... bondade  

Núcleo: estamos duvidando (duvidar: verbo transitivo indireto) predicado verbal  

Objeto indireto: de sua imensa bondade  

Adjuntos adnominais: sua, imensa  

Adjunto adverbial: não (de negação) 

 

38. As velhas canoas haviam sido arrastadas pela forte correnteza.  

 

Sujeito: as velhas canoas  

Núcleo: canoas  

Adjuntos adnominais: as, velhas  

Predicado: haviam sido... correnteza  

Núcleo: haviam sido arrastadas (locução verbal intransitiva) (predicado verbal)  

Agente da passiva: pela forte correnteza  

Adjuntos adnominais: a (em “pela”), forte  

 

39. Foram-me muito úteis as suas seguras orientações.  

 

Sujeito: as suas seguras orientações  

Núcleo: orientações  



Adjuntos adnominais: as, suas  

Predicado: foram-me muito úteis (verbo de ligação) predicado nominal  

Núcleo: úteis  

Predicativo do sujeito: úteis  

Complemento nominal: me (= “... foram muito úteis para mim”)  

Adjunto adverbial: muito (de intensidade)  

 

40. Era-se mais feliz nos velhos tempos de antigamente.  

 

Sujeito: indeterminado  

Predicado: Era-se ... antigamente (verbo de ligação, predicado nominal)  

Núcleo: feliz  

Predicativo do sujeito: mais feliz  

Adjuntos adverbiais: mais (de intensidade), naqueles tempos de antigamente (de tempo)  

Adjuntos adnominais: aqueles, de antigamente  

 

41. Víamos somente isto: verdes vales, montanhas altivas e aprazíveis campinas.  

 

Sujeito: oculto (nós)  

Predicado: víamos... campinas  

Núcleo: víamos (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto: isto  

Aposto: verdes vales, montanhas altivas e aprazíveis campinas  

Adjuntos adnominais: verdes, altivas, aprazíveis 

 

42. Roubaram-me o carro ontem à noite.  

 

Sujeito: indeterminado  

Predicado: roubaram-me... noite  

Núcleo: roubaram (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto: o carro  

Adjuntos adnominais: me (= “roubaram o meu carro”), o  

Adjuntos adverbiais: ontem, à noite (de tempo)  

Adjunto adnominal: a (em “à noite”)  

 

43. A poeira da estrada meu passo levantava.  

 

Sujeito: meu passo  

Núcleo: passo (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: meu  

Predicado: levantava... estrada  

Núcleo: levantava (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto: a poeira da estrada  



Adjuntos adnominais: a, da estrada  

 

44. Com seu bom caráter, conquistava a confiança de todos.  

 

Sujeito: oculto (ele)  

Predicado: com seu... todos  

Núcleo: conquistava (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto: a confiança de todos  

Adjunto adnominal: a  

Complemento nominal: de todos  

 

45. Meu coração, barco perdido, vaga sem direção.  

 

Sujeito: meu coração  

Núcleo: coração (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: meu  

Aposto: barco perdido  

Adjunto adnominal: perdido  

Predicado: barco... direção  

Núcleo: vaga (verbo intransitivo) predicado verbal  

Adjunto adverbial: sem direção (de modo) 

 

46. Carlota, a vida é um tecido de equívocos. (Cyro dos Anjos)  

 

Sujeito: a vida  

Núcleo: vida (sujeito simples)  

Adjunto adnominal: a  

Predicado: é... equívocos (verbo de ligação) predicado nominal  

Núcleo: equívocos  

Predicativo do sujeito: um tecido de equívocos  

Adjuntos adnominais: um, de equívocos  

Vocativo: Carlota  

 

47. Ainda não encontraram uma solução definitiva para esse terrível problema.  

 

Sujeito: indeterminado  

Predicado: ainda... problema  

Núcleo: encontraram (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto: uma solução  

Adjunto adnominal: uma  

Complemento nominal: para esse terrível problema  

Adjuntos adnominais: esse, terrível  

Adjunto adverbial: ainda (de tempo)  



48. O rio Amazonas é o maior rio brasileiro.  

 

Sujeito: o rio Amazonas  

Núcleo: rio  

Adjunto adnominal: o  

Aposto: Amazonas  

Predicado: é... brasileiro (verbo de ligação) predicado nominal  

Predicativo: é o maior rio brasileiro  

Adjuntos adnominais: o, maior, brasileiro  

 

49. Come-se bem nos maravilhosos restaurantes de São Paulo, capital brasileira da gastronomia.  

 

Sujeito: indeterminado  

Predicado: come-se... gastronomia  

Núcleo: come-se (verbo intransitivo) predicado verbal  

Adjuntos adverbiais: bem (de modo), nos maravilhosos restaurantes de São Paulo (de lugar)  

Adjuntos adnominais: os, maravilhosos, de São Paulo  

Aposto: capital brasileira da gastronomia  

Adjuntos adnominais: brasileira, da gastronomia  

 

50. Faz dias extremamente frios na capital argentina durante seu rigoroso inverno.  

 

Sujeito: inexistente  

Predicado: faz... inverno  

Núcleo: faz (verbo transitivo direto) predicado verbal  

Objeto direto: dias friíssimos  

Adjunto adnominal: friíssimos  

Adjuntos adverbiais: na capital argentina (de lugar), durante seu rigoroso inverno (de tempo)  

Adjuntos adnominais: a, argentina, seu, rigoroso  

 

*** 
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