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Alterada para:

3

sujeito

A questão não trata do verbo ENCONTRAR e sim da oração em que este verbo está inserido. ENCONTRAR UM
PARCEIRO DISPOSTO é oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce função de SUJEITO em relação
à principal.

INDEFERIDO

-

5

predicativo do
sujeito

A primeira oração do período tem predicado verbo-nominal, portanto apresenta dois núcleos:percebi (que é núcleo
do predicado verbal) e SURPRESA (que é núcleo do predicado nominal, portanto, predicativo). No caso, como quem
ficou surpresa foi a 1ª pessoa do singular (eu), o adjetivo SURPRESA exerce função de PREDICATIVO DO
SUJEITO.

INDEFERIDO

-

São orações reduzidas: ”quando não apresentam nexo subordinativo e têm o verbo no infinitivo, no gerúndio OU NO
PARTICÍPIO”, cf. Celso Cunha e Lindley Cintra, em Nova Gramática do Português Contemporâneo, 5ª edição,
p.628-630.
“Ex. 1: Que seria do futuro se trocássemos esses hábitos /CONSAGRADOS PELA EXPERIÊNCIA/ e nos
deixássemos arrastar pelos falsos profetas?” (A. Abelaira, NC, 211)
Ex.2: DESESPERADO,/ parecia um doido por toda a casa. (M. Torga, NCM, 36). Lê-se, ainda, na p.664, que essas
orações devem vir separadas por vírgulas.

INDEFERIDO

-

A oração em destaque é classificada como subordinada adverbial temporal, porque expressa o TEMPO (quando)
em que a autora se arrisca a visitar o parque. “As conjunções temporais iniciam uma oração subordinada indicadora
de circunstância de tempo): quando, antes que...” (Cf. Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso
Cunha e Lindley Cintra, 5 ed. , PP 601 e 620

INDEFERIDO

-
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tempo
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São orações reduzidas: ”quando não apresentam nexo subordinativo e têm o verbo no infinitivo, no gerúndio OU NO
PARTICÍPIO”, cf. Celso Cunha e Lindley Cintra, em Nova Gramática do Português Contemporâneo, 5ª edição,
p.628-630.
“Ex. 1: Que seria do futuro se trocássemos esses hábitos /CONSAGRADOS PELA EXPERIÊNCIA/ e nos
deixássemos arrastar pelos falsos profetas?” (A. Abelaira, NC, 211)
Ex.2: DESESPERADO,/ parecia um doido por toda a casa. (M. Torga, NCM, 36). Lê-se, ainda, na p.664, que essas
orações devem vir separadas por vírgulas.

INDEFERIDO

-

2

