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Atividade do plantão
1. Identifique o sujeito das orações. Em seguida, classifique os verbos. Depois identifique e classifique o
predicativo nas orações abaixo:
a. O menino estava ansioso.
b. Os alunos são inteligentes.
c. A bandeira é o símbolo da pátria.
d. Raros são os verdadeiros líderes.
e. O trem chegou atrasado.
f.

E até embriagado o vi muitas vezes.

g. Eles devem ser irmãos.
h. Meu tio anda sempre doente.
i.

Aquele homem é um guarda-noturno.

j.

O cosmonauta foi aclamado como herói.

k. Estavam roxos os olhos da criança.
l.

A atriz permaneceu sentada e parecia abatida.

m. O dono da loja nomeou a funcionária gerente.
n. O povo elegeu-o deputado.
o. O gato de porcelana virou um monte de caco.
p. Os alunos desconfiados deixaram o colégio.
q. A vida é um eterno recomeçar.
r.

Marta entrou séria.

s. O soldado foi julgado incapaz.
t.

A falta de perspectivas deixa o povo desesperado.

u. Marciano marchava tenso.
v. Os indicadores da pesquisa não são animadores.
w. A Ministra considerou baixa a inflação.
x. São horríveis essas coisas.
y. O atleta virou herói nacional.
z. Quem são esses homens?
2. Classifique os verbos quanto à predicação. Depois identifique e classifique o predicativo nas orações abaixo.
Identifique também os adjuntos adnominais e indique a classe gramatical de cada um.
a. Consideram irrisório o salário.
b. Ando desconfiado, esse homem parece um espião.
c. Os policiais pediam calma absoluta.
d. O crepúsculo vai ficando mais pálido.
e. Consideram-no um sonhador.
f.

José chegou cansado.

g. Sílvio e Gabriela passeiam felizes.
h. Fumar é um vício.
i.

Joana comprou flores perfumadas.

3. Crie frases que contenham:
a. Predicativo do sujeito
b. Predicativo do objeto
c. Adjuntos adnominais (artigo e adjetivo)
d. Adjuntos adnominais (pronome e numeral)
e. Adjuntos adnominais (locução adjetiva)

