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Classe Gramatical x Função Sintática

Dou aula particular de Língua Portuguesa desde 2009 e, durante todo esse tempo, percebi que 
muitos alunos tinham dificuldade em entender a diferença entre classe gramatical e função sintá-
tica. São classificações completamente diferentes e a análise correta de ambas vai depender do 
contexto em que as palavras estão inseridas.

Vamos relembrar o assunto para darmos início aos exercícios!

CLASSE GRAMATICAL 

As palavras se enquadram em categorias (classes gramaticais) de acordo com as especificidades 
que assumem em um contexto. Na língua portuguesa, há  dez classes gramaticais:

• Substantivo

• Adjetivo

• Artigo

• Numeral

• Pronome

• Verbo

• Advérbio

• Preposição

• Conjunção

• Interjeição

FUNÇÃO SINTÁTICA 

É o papel que determinada palavra desempenha dentro de uma oração. Nesse tipo de análise, 
cada termo da oração é estudado de acordo com o sentido e posição que ocupa na oração. Ter-
mos que exercem função sintática:

• Sujeito

• Predicado

• Objeto Direto

• Objeto Indireto

• Complemento Nominal

• Adjunto Adnominal

• Adjunto Adverbial

• Predicativo do Sujeito

• Predicativo do Objeto

• Agente da Passiva

• Aposto

Obs.: Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Não per-
tence, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado.
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Fixe-se no seguinte:

Classe Gramatical = Morfologia
Função Sintática = Sintaxe
Morfossintaxe = Morfologia + Sintaxe

Para compreender isso na prática, veja um exemplo de análise morfossintática:

Ontem eu comprei seis bananas na feira.

Análise morfológica (classe gramatical) 

Ontem – advérbio de tempo
Eu – pronome pessoal reto
Comprei – verbo
Seis – numeral 
Bananas – substantivo
Na – em (preposição) + a (artigo definido) = contração
Feira – substantivo
Na feira – locução adverbial de lugar

Análise sintática (função sintática)

Eu – sujeito simples
Comprei seis bananas na feira ontem – predicado verbal
Seis bananas – objeto direto
Na feira – adjunto adverbial de lugar
Ontem – adjunto adverbial de tempo
Comprei – verbo transitivo direto
Seis – adjunto adnominal 
Bananas – núcleo do objeto direto
Feira – núcleo do adjunto adverbial 
Na – em (preposição não exerce função sintática) + a (adjunto adnominal)

Análise morfológica: refere-se à análise das palavras de uma forma individual, independente-
mente da ligação que ocorre com outras palavras.

Análise sintática: analisa de maneira conjunta a relação existente entre palavras de uma mesma 
oração, apontando a função que cada palavra exerce.

Vamos aos exercícios!
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1. Assinale o item que só contenha preposições:

a. Com, para, depois

b. A, ante, caso

c. Para, por, atrás

d. Em, sob, trás

e. Como, sobre, para

2. Na frase, “Funcionários enfrentam isolamento, demissões e seus próprios medos”, as 
palavras destacadas são, respectivamente:

a. Substantivo, preposição, pronome demonstrativo

b. Substantivo, conjunção, pronome demonstrativo

c. Adjetivo, conjunção, pronome possessivo

d. Adjetivo, verbo, pronome indefinido

e. Substantivo, conjunção, pronome possessivo

3. Assinale a opção em que o termo “a” é uma preposição:

a. A infectologista explica os detalhes sobre o plano de vacinação.

b. O número de internações no Brasil voltou a subir.

c. Como saber se o seu nome está sujo e como regularizar a situação.

d. A autora ambienta suas histórias em cidades em que vivera.

e. Entenda como vai funcionar a versão digital do Enem.

4. “Escritores pernambucanos lançam coletânea com memórias de Clarice Lispector.” Sob o 
ponto de vista morfológico, as palavras destacadas são classificadas como:

a. Substantivo, preposição, preposição

b. Substantivo, conjunção, preposição

c. Adjetivo, conjunção, preposição

d. Adjetivo, preposição, preposição

e. Substantivo, preposição, conjunção

EXERCÍCIOS
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1. Letra d

Vamos relembrar as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, 
por, perante, sem, sob, sobre, trás.

2. Letra e

Lembrando que “e” é uma conjunção coordenativa aditiva.

3. Letra b

Temos uma locução verbal (voltou a subir) com uma preposição no meio. Todos os outros ter-
mos “a” são artigos definidos.

4. Letra d

“Pernambucanos” é adjetivo, pois é uma característica atribuídas aos escritores. “Com” e “de” 
sempre serão preposições.

5. a. Verbo / substantivo

b. Conjunção / preposição

c. Locução adverbial / adjetivo

d. Artigo / advérbio / pronome

e. Preposição / advérbio

6. Letra b

Veja quais são os sujeitos nas outras frases:

a. Meu sonho / c. uma menina / d. sujeito oculto (eu) / e. José – vocativo 

7. Letra d

Lembre-se de que substantivo e advérbio referem-se à classe gramatical.  O enunciado da 
questão fala de função sintática. Fique atento a isso!

8. a. Artigo definido / substantivo / advérbio

b. Advérbio / pronome indefinido / preposição

c. Substantivo / verbo / adjetivo

d. Preposição / artigo definido / pronome demonstrativo

e. Preposição / verbo / substantivo

9. Letra c

Substantivo e adjetivo são termos referentes à classe gramatical.  
O termo “tuberculoso” é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito (você), por 
isso é classificado como predicativo do sujeito.

Gabarito comentado
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