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ANÁLISE GRAMATICAL E ANÁLISE SINTÁTICA 

Aulas 27, 28 e 29 

 

Termos variáveis da análise GRAMATICAL: 

Artigo; (Na análise sintática passa a ser ADJUNTO ADNOMINAL) 

Substantivo; (Na análise sintática passa a ser SUJEITO) 

Adjetivo; (Na análise sintática pode ser ADJUNTO ADNOMINAL ou PREDICATIVO DO SUJEITO) 

Numeral; (Na análise sintática passa a ser ADJUNTO ADNOMINAL) 

Pronome; (Na análise sintática passa a ser ADJUNTO ADNOMINAL) 

Verbo; 

Termos invariáveis da análise GRAMATICAL: 

Preposição; (Não possui função sintática) 

Interjeição; (Não possui função sintática) 

Conjunção; (Não possui função sintática) 

Advérbio. (Possui apenas uma função sintática) 

 

Exemplos de análise GRAMATICAL: 

1. A professora é linda. 

A: artigo; 

PROFESSORA: substantivo; 

É: verbo; 

LINDA: adjetivo. 

 

2. Sua amiga é bonita. 

SUA: pronome possessivo; 

AMIGA: substantivo; 

É: verbo; 

BONITA: adjetivo. 

 

3. A moça ficou triste. 

A: artigo; 

MOÇA: substantivo; 

FICOU: verbo; 

TRISTE: adjetivo. 
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4. O rapaz ficou mal. 

O: artigo; 

RAPAZ: substantivo; 

FICOU: verbo; 

MAL: advérbio. 

 

5. A aluna parece confiante. 

A: artigo; 

ALUNA: substantivo; 

PARECE: verbo; 

CONFIANTE: adjetivo. 

 

6. Minhas três lindas alunas chegaram animadas. 

MINHAS: pronome possessivo; 

TRÊS: numeral; 

LINDAS: adjetivo; 

ALUNAS: substantivo; 

CHEGARAM: verbo; 

ANIMADAS: adjetivo. 

 

Termos da análise SINTÁTICA: 

Sujeito; 

Predicado; 

Complemento verbal; 

Complemento nominal; 

Adjunto adnominal; 

Adjunto adverbial; 

Predicativo; 

Agente da passiva; 

Aposto; 

Vocativo. 

 

Exemplos de análise SINTÁTICA: 

1. A professora é linda. 

A: adjunto adnominal; 

PROFESSORA: núcleo de sujeito; 

É: verbo; 

LINDA: predicativo do sujeito. 

 

2. Sua amiga é bonita. 

SUA: adjunto adnominal; 

AMIGA: núcleo de sujeito; 

É: verbo; 



BONITA: predicativo do sujeito. 

 

3. A moça ficou triste. 

A: adjunto adnominal; 

MOÇA: núcleo de sujeito; 

FICOU: verbo de ligação; 

TRISTE: predicativo de sujeito. 

 

4. O rapaz ficou mal. 

O: adjunto adnominal; 

RAPAZ: núcleo de sujeito; 

FICOU: verbo intransitivo; 

MAL: adjunto adverbial de modo. 

 

5. A aluna parece confiante. 

A: adjunto adnominal; 

ALUNA: núcleo de sujeito; 

PARECE: verbo de ligação; 

CONFIANTE: predicativo de sujeito. 

 

6. Minhas três lindas alunas chegaram animadas. 

MINHAS: adjunto adnominal; 

TRÊS: adjunto adnominal; 

LINDAS: adjunto adnominal; 

ALUNAS: núcleo de sujeito; 

CHEGARAM: verbo intransitivo; 

ANIMADAS: predicativo de sujeito. 

 

Dica importante: Os verbos “CHEGAR e “SAIR” são intransitivos por natureza. 

 

 

 


