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Apresentação 
Neste anexo, você terá a oportunidade de realizar diversos 

exercícios que o ajudarão a avançar nos estudos de Língua Portu-
guesa. 

Os exercícios aqui apresentados estão relacionados ao conte-
údo constante nos livros: 

 

Livro 1 Livro 2 

  
 

A TABELA MORFOSSINTÁTICA 1 (nossa TABELA 
PERIÓDICA da Língua Portuguesa – atualizada) o ajudará asser-
tivamente nos exercícios de análise sintática, seja neste anexo, ou 
em qualquer prova que você realize na escola, cursos, vestibulares 
ou concursos. 

E os gabaritos dos exercícios estão localizados a partir da pá-
gina 39 deste anexo. 

Deus o abençoe! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: 
As referências bíblicas foram extraídas da Bíblia Almeida -  
Edição Revista e Corrigida, na grafia simplificada. 12a edição. 
Santo André - SP. Geográfica Editora, 2008. 
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COMEÇA AQUI UMA SEQUÊNCIA DE EXERCÍCIOS, CUJA IDEN-
TIFICAÇÃO SE DARÁ PELOS NUMERAIS ROMANOS, QUE INDI-
CARÃO O TIPO DE CONTEÚDO OU ENUNCIADO DA QUESTÃO. 

I) (SINTAXE DE CONCORDÂNCIA)  

1. Escreva certo ou errado para o termo destacado: 

 “A multidão se maravilhou vendo os mudos a falar...” Mt 
15.31 –CONCORDÂNCIA RÍGIDA- ÊNFASE PARA O CONJUN-

TO   [____________________] 
 “Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor 

Deus, entre as árvores do jardim.” Gn 3.8 – CONCORDÂNCIA 

ATRATIVA – ÊNFASE PARA TODOS OS ELEMENTOS  
[____________________] 

 “E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarne-
cendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou a 
enviá-lo a Pilatos.” Lc 23.11 – CONCORDÂNCIA IDEOLÓGICA  

–  ÊNFASE PARA O PRIMEIRO DOS ELEMENTOS. 
[________________] 

 “Não te DESAMPAREM a benignidade e a fidelidade: ata-os ao 
teu pescoço; escreve-as na tábua do teu coração.” Pv 3.3 – 
CONCORDÂNCIA ATRATIVA – ÊNFASE PARA O PRIMEIRO 

ELEMENTO   [______________________].    
 ”E Rebeca com as suas moças se levantou, e subiram sobre os 

camelos, e seguiram o homem; e tomou aquele servo a Rebeca, 
e partiu”. Gn 24.61 – CONCORDÂNCIA RÍGIDA  – ÊNFASE PA-

RA OS DOIS ELEMENTOS [_______________] 
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 “[Tenho compaixão da multidão], [porque há já três dias] 
[que estão comigo], [e não têm que comer].” Mc 8.2 – 
CONCORDÂNCIA IDEOLÓGICA – ÊNFASE PARA A INDIVI-

DUALIDADE.   [______________________]. 
 ”E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e 

seguia-o uma grande multidão...” Mc 3.7. CONCORDÂN-

CIA IDEOLÓGICA – ÊNFASE PARA O PRIMEIRO DOS ELE-

MENTOS [______________________]. 

II) ETAPAS DE DURAÇÃO DO PROCESSO VERBAL:  

1. Marque a opção correta: 

• “Eu pedi1 graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Se-
nhor Jeová! Já começaste2 a mostrar ao teu servo a tua grande-
za e a tua forte mão...” Neste trecho os verbos indicam na se-
quência:   

 1aspecto habitual,  2aspecto frequentativo. 
 1aspecto conclusivo,2 aspecto inicial. 

III) ATITUDE VERBAL || LOCUÇÃO CONJUNTIVA 

1. Marque a opção correta 

O QUE OS TERMOS DESTACADOS EXPRESSAM? 

“E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também 
água para os teus camelos, até que acabem de beber.” Versículo 
19 – Gênesis 24 

 Uma certeza, tempo limite. 
 Uma ordem, tempo posterior. 
 Uma hipótese, tempo posterior – imediato 
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2. Presente do Indicativo: 

 QUE SENTIDO É EXPRESSO PELO PRESENTE DO INDICATIVO 
EM: 

 “[Rebeca] disse ao servo: Quem é aquele homem que vem 
pelo campo ao nosso encontro?” V.65 Gênesis 24 

 Uma ação que ocorre no momento em que se fala. 
 Um fato ocorrido no passado. 
 Um presente habitual, que se confirma dia após dia. 
 Um fato futuro bastante próximo, pela certeza de que 

ocorrerá. 

IV) NO CONTEXTO: 

• LEIA GÊNESIS 24.10-67 E RESPONDA AS QUESTÕES 1 A 10 
10 E o servo tomou dez camelos, dos camelos do seu Senhor, e 
partiu [...], e levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a 
cidade de Naor. 
11 E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de 
água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. 
12 E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje 
bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão! 
13 Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos 
homens desta cidade saem para tirar água; 
14 Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: Abaixa agora o 
teu cântaro para que eu beba; e ela disser: Bebe, e também 
darei de beber aos teus camelos; esta seja a quem designaste ao 
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teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevo-
lência com meu senhor. 
15 E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebe-
ca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Na-
or, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu om-
bro. 
16 E a donzela era mui formosa à vista, virgem, a quem homem 
não havia conhecido; e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro 
e subiu. 
17 Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: Peço-te, dei-
xa-me beber um pouco de água do teu cântaro. 
18 E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu 
cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. 
19 E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também 
água para os teus camelos, até que acabem de beber. 
20 E apressou-se, e despejou o seu cântaro no bebedouro, e 
correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os 
seus camelos. 
21 E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber 
se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. [...]29 E 
Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao 
encontro daquele homem até a fonte. 
30 E aconteceu que, quando ele viu o pendente, e as pulseiras 
sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua 
irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem; foi ter 
com o homem, que estava em pé junto aos camelos, à fonte, 
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31 E disse: Entra, bendito do Senhor; por que estás fora? pois 
eu já preparei a casa, e o lugar para os camelos. 
32 Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e 
deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, 
e os pés dos homens que estavam com ele.[...] 61 E Rebeca com 
as suas moças se levantou, e subiram sobre os camelos, e segui-
ram o homem; e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. 
62 Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-Laai-
Rói; porque habitava na terra do sul. 
63 E Isaque saíra a orar no campo, à tarde; e levantou os seus 
olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. 
64 Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e lan-
çou-se do camelo. 
65 E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo cam-
po ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. En-
tão tomou ela o véu e cobriu-se. 
66 E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. 
67 E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a 
Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi con-
solado depois da morte de sua mãe. 

1. EM: ”12 E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, 
dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu se-
nhor Abraão! 

 QUAL O ANTÔNIMO DO TERMO BOM? 

(A) MAU      (B) MAL 
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2. 17 Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: Peço-te, 
deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro.  

 A EXPRESSÃO “AO ENCONTRO” SIGNIFICA:  

 Ir em sentido contrário a 
 Ir em direção a 
 Indica aumento, grandeza 

3. 31 E disse: Entra, bendito do Senhor; por que estás fora? 
pois eu já preparei a casa, e o lugar para os camelos”.  

 JUSTIFICA O USO DO TERMO DESTACADO A OPÇÃO:  

 Por ser palavra substantivada 
 Por iniciar uma explicação 
 Por estar subentendida a palavra razão 

4.  61“E Rebeca com as suas moças se levantou, e subiram sobre 
os camelos, e seguiram o homem; e tomou aquele servo a 
Rebeca, e partiu”.  

 NESTES TRECHOS EM NEGRITO TEMOS: 

 Concordância rígida, ênfase para os dois elementos (Rebe-
ca e suas moças) 

 Concordância atrativa, ênfase para o elemento mais pró-
ximo (moças) 

 Concordância ideológica, ênfase para o primeiro elemento 
(Rebeca) 
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5. 62 “Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-
Laai-Rói”;  

 NESTE TRECHO, O QUE SIGNIFICA O TERMO DESTACADO? 

 Indica procedência 
 Indica movimento 
 Indica ausência de movimento 

6. Em: 62 “porque habitava na terra do sul”.  

 A PALAVRA DESTACADA É UMA: 

 Palavra substantivada  
 Conjunção explicativa  
 Palavra com o termo razão subentendido 

7. 65 E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo 
campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu se-
nhor. 

 A EXPRESSÃO DESTACADA PODE SER SUBSTITUÍDA ADE-
QUADAMENTE POR: 

 Para nos destruir  
 Em oposição a nós  
 Para juntar-se a nós  

8. Observando o quadro de tempos e modos verbais nas pá-
ginas 120/121 do livro PORTUGUÊS ATRAVÉS DA 
BÍBLIA – Morfologia, CLASSIFIQUE (QUANTO AO TEMPO 
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E AO MODO), OS VERBOS DESTACADOS NOS VERSÍCULOS 

ABAIXO.  

 Respeite a sequência.  

  “10 E o servo tomou dez camelos, dos camelos do seu 
senhor, e partiu [...], e levantou-se e partiu para Mesopo-
tâmia, para a cidade de Naor”. 

Tempo ______________   modo ___________ 
Tempo ______________   modo ___________ 

  “12 E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-
me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor 
Abraão”! 

Tempo ______________   modo ___________ 
Tempo ______________   modo ___________ 

  “13 Eis que eu estou em pé junto à fonte de água e as 
filhas dos homens desta cidade saem para tirar água; 
14 Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: Abaixa agora 
o teu cântaro para que eu beba; e ela”. 

Tempo ______________   modo ___________ 
Tempo ______________   modo ___________ 

9. No trecho : 64 Rebeca também levantou seus olhos, e viu a 
Isaque, e lançou-se do camelo.  

 O VERBO DESTACADO ESTÁ:  

 Na voz ativa – o sujeito pratica a ação. 
 Na voz passiva – o sujeito sofre a ação. 
 Voz reflexiva – o sujeito pratica e sobre a ação sobre si 

mesmo. 
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V) SUJEITO 

1. Circule o sujeito nos versículos abaixo: 

 “Então chegaram ao pé dele os discípulos de João...” Mt 
9.14 

 Os judeus disseram (...) é sábado...” Jo 5.10 

 “Todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus...” Lc 
5.26 

 “A exposição das tuas palavras dá luz.” Sl 119.130 
 

2. Classifique os sujeitos abaixo em sujeito agente ou sujeito 
paciente. 

 “A voz do Senhor ouve-se sobre as águas”. 
Sl 29.3   [______________________________] 

 “O Senhor repreende aquele a quem ama...” 
Pv 3.12   [______________________________] 

 O deserto é abalado pela voz do Senhor. 
[______________________________] 

 “Eis que o nosso Deus [...] é que nos pode livrar...”  
Dn 3.17 [_________________________] 
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3. Identifique e classifique, NOS QUADROS A SEGUIR, o 
sujeito dos verbos destacados em cada versículo: 

QUADRO A: 

 

  

VERSÍCULO 
SJSCL  

SUJEITO  
SIMPLES E CLARO 

SJC  
SUJEITO 

COMPOSTO 

SJD  
SUJEITO DE-

SINENCIAL 

1)“A falsa teste-
munha não ficará 
impune...” 
 Pv 19.9ª 

   

“2) “Eis que cedo 
venho, e o meu 
galardão está co-
migo, para dar a 
cada um segundo 
a sua obra.”  
Ap 22.12 

   

3)“A casa e a fazenda 
são a herança dos 
pais;...”  
Pv 19.14ª 
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QUADRO B: 

4. RESPONDA: 

 Em: “...O Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não 
sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o 
mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimí-
veis.”  
Rm 8.26 
a.1) Quem é que ajuda as nossas fraquezas?  
a.2) Quem é que intercede por nós?  

VERSÍCULO 
SJPL  

SUJEITO  

PLEONÁSTICO 

SJX  
SUJEITO  

INEXISTENTE 

SJR   
SUJEITO  

RECUPERADO 

5)“E chamaram a 
Ló, e disseram-
lhe: Onde estão os 
varões...”Gn19.5 

   

6)“...Há tempo 
para todo o propó-
sito debaixo do 
céu...” Ec 3.1b 

   

7)“Enganosa é a 
graça, e vaidade a 
formosura, mas a 
mulher que teme 
ao Senhor, essa 
será louvada”. 
Pv 31.30 
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