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Exercício – 15 de abril 

(I)   Explicite a grade argumental de cada uma das orações abaixo, sublinhando os constituintes argumentais. 
(II)  Indique o papel temático de cada argumento: Agente, Fonte; Paciente, Tema; Alvo; Experienciador; Instrumento 
(III) Destaque e indique o argumento que tem a função sintática de SUJEITO em cada caso: 
                               

 Os alunos desta turma –SUJEITO   vão fazer  o exercício de sintaxe muito rápido hoje 
Agente  Paciente  

 
1.  O fazendeiro –SUJEITO matou os patinhos 

 Agente          Tema (ou Paciente) 

2.  Os linguistas –SUJEITO escrevem textos incompreensíveis 
 Agente              Tema (ou Paciente) 

3.  A moça –SUJEITO quebrou o vidro 
Agente     Tema (ou Paciente) 
 
 

4.  A moça –SUJEITO quebrou o vidro               com o guarda-chuva 
Agente     Tema (ou Paciente)        Instrumento 

5.  A moça de olhos verdes do apartamento do primeiro andar do prédio da minha tia –SUJEITO quebrou  
Agente 
o vidro novinho da entrada principal do prédio com o próprio guarda-chuva 
Tema (ou Paciente)        Instrumento 

6.  Ele –SUJEITO deu o dinheiro aos pobres 
Agente         Tema (ou Paciente) 

7. Ontem, no centro da cidade,  ele –SUJEITO deu o dinheiro          aos pobres por causa de uma promessa 
          Agente       Tema (ou Paciente)   Alvo 

8.  Eu –SUJEITO dividi o bolo                 com os meninos 
Agente     Tema (ou Paciente)         Alvo 

9. Hoje em dia  os pais –SUJEITO dão muito refrigerante para as crianças 
         Agente              Tema (ou Paciente)           Alvo 

10.  O menino –SUJEITO derrubou o prato               de propósito 
Agente          Tema (ou Paciente) 

11. Simplesmente  ____ –SUJEITO não dei brigadeiro para esse menino 
            Agente        Tema     Alvo 

12.  ____ –SUJEITO Estão fazendo um barulho insuportável na fileira de trás 
Agente          Tema 
 
 

13. Infelizmente  os patinhos –SUJEITO morreram 
         Tema 

14.  O vidro –SUJEITO quebrou 
 Tema 

15.  A encomenda –SUJEITO chegou tarde demais 
 Tema 

16.  O prato –SUJEITO caiu de repente 
 Tema 

17.  Britney Spears –SUJEITO emagrece e  ninguém –SUJEITO nota 
 Tema        Experienciador 
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18.  Os meninos –SUJEITO sorriam o tempo todo  
 Experienciador 

19.  As crianças –SUJEITO pularam de alegria 
 Agente 
 
 

20.  O sol –SUJEITO vai esquentar demais esse cobertor 
 Fonte         Tema 

21.  O calor –SUJEITO derreteu o gelo 
 Fonte    Tema 

22. Apareceram  uns gatos malvados –SUJEITO 
         Tema 

23.  Ela –SUJEITO leva as crianças ao colégio todo dia 
Agente   Tema        Locativo 

24.  Eles –SUJEITO moram no Rio 
Tema            Locativo 

25.  O menino –SUJEITO acreditou na moça 
 Experienciador           Tema 

26.  Isso –SUJEITO não interessa aos alunos 
Fonte        Tema  

27.  Os abraços desse amigo –SUJEITO assustam o João 
Fonte       Tema 
 
 

28.  O vidro –SUJEITO foi quebrado pela moça 
Tema (ou Paciente)  Agente 

29.  O dinheiro –SUJEITO foi dado aos pobres por ele 
 Tema (ou Paciente)         Alvo      Agente 

30.  As crianças –SUJEITO foram levadas ao colégio por ele 
 Tema (ou Paciente)       Locativo         Agente 

31. Os patinhos,          o fazendeiro –SUJEITO matou 
Tema (ou Paciente)   Agente 

32. Os doces,               as meninas –SUJEITO estragaram 
Tema (ou Paciente)    Agente 

33. Fruta,  eu –SUJEITO     adoro melão 
          Experienciador            Tema 

34. Namoro,  menina nova –SUJEITO só faz besteira 
     Agente           Tema (ou Paciente) 

35. Essa geladeira quebrada,  o gelo –SUJEITO derreteu 
     Tema 

36. A Rosa,  eu –SUJEITO falei com ela ontem 
   Agente           Tema 
 
 

37.             –SUJEITO Choveu muito forte semana passada 
 
 

38.  A Rita –SUJEITO pinta quadros             com tinta a óleo 
 Agente         Tema (ou Paciente)        Instrumento 

39.  A Rita –SUJEITO pinta quadros com paisagens 
 Agente          Tema (ou Paciente) 

40. Finalmente acabou  esse exercício –SUJEITO 

        Tema 


