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Daniella

8º

Atividades do plantão
1. Nas frases abaixo, identifique os termos que exercem a função de adjunto adnominal ou de complemento
nominal. Classifique-os, sem siglas ou abreviações.
a. Os enfeites do meu espírito se reduzem a farrapos de conhecimentos.
b. A requisição de equipamentos não será atendida com prestreza.
c. A requisição ao capataz não será atendida com prestreza.
d. Eduardo aguardava o momento de sua prova.
e. A descoberta de Sabin salvou muitas vidas.
f.

Sentiu um grande desgosto de si mesmo.

g. Aceitamos a proposta do banqueiro.
h. Todos sabíamos que ele tinha medo da morte.
i.

Todos sabíamos que ele tinha um medo de morte.

j.

Dagoberto olhava por olhar, indiferente a essa tragédia.

k. Aquele novo engenho lhe seria muito útil.
l.

Os fiscais lhe roubaram todos os bens.

m. Era uma ressurreição de cemitérios antigos.
n. Foram obrigados a tomar um líquido com um gosto horrível.
o. Os brejeiros estavam decididos a tudo.
p. Paramos próximos ao shopping.
q. A claridade da manhã entrava na casa.
r.

A construção de dois andares desmoronara na noite anterior.

s. A construção do engenheiro era a meta da imobiliária nos próximos dias.
Nos exercícios abaixo, indique as opções que apresentam complemento nominal. Em seguida, explique por que
é complemento e não adjunto em cada alternativa.

2.
a. Elas saem apressadas, latas e garrafas na mão, para a pequena fila do leite.
b. Tudo não passou de um ato do instinto.

c. A preocupação dos pais são os filhos.
d. O contorno da lagoa estava todo iluminado.
e. O contorno da lagoa foi feito pelos corredores.
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Eis a nossa homenagem ao bom gosto da mulher brasileira.
Os países da América Latina aderem todos ao pacto econômico comum.
Todos se satisfizeram com a boa vontade do chefe.
O rapaz, filho do caseiro, gostava de deitar cedo.
A arquidiocese do Rio promoveu o evento em todas as paróquias.

4.
a.
b.
c.
d.
e.

Aquela situação roubava-me a dignidade.
A necessidade de obtermos dinheiro nos faz escravos dos patrões.
Comparecem nesse universo exótico burgueses e personagens das classes populares.
Na vida dele não havia mais sentimentos nobres.
Tudo concorria para que ele fosse eleito diretor da escola.

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Os carros de corrida passavam a toda velocidade.
Os sentimentos dos homens sobrepujam sua vontade.
Era-me difícil aceitar a mortalidade das crianças.
Eram pessoas que necessitavam de carinho e afeto.
O canto do juriti é triste.

6.
a.
b.
c.
d.
e.

A pergunta do advogado foi pertinente.
O papel do aluno é prestar atenção.
Levava uma vida de dureza a toda prova.
A pergunta ao advogado foi pertinente.
A rapariga era filha de um velho escritor de pouca notoriedade.

7.
a.
b.
c.
d.
e.

Imediato à sala havia um gabinete.
"Os medos do mundo são tantos!"
Obedecendo às leis, serás feliz.
Acusam-me de crime hediondo.
O amor de mãe supera todos os desgostos.

8.
a.
b.
c.
d.
e.

"Ainda que eu fale a língua dos anjos..."
Chamam-me de sovina sem motivo.
Cursos de informática surgem a cada dia.
Um coração de pedra nada quebranta.
Não há dúvida de que disse a verdade.

9.
a.
b.
c.
d.
e.

As regras da gramática não devem castrar a espontaneidade do falante.
Aeromoça na burocracia me dá idéia de um pé de gerânio num armário fechado.
Preciso de um espaço onde eu possa me sentir pleno.
Tudo de que preciso está aqui.
Comportamentos sem moral são condenados pela igreja.

