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Atividades do plantão
1.

Indique os adjuntos adnominais presentes nas orações a seguir. Em seguida, indique a classe gramatical de
cada um.
a. Percorremos uma longa estrada de terra.
b. Poucos alunos vieram à nossa reunião.
c. O juiz expulsou três jogadores.
d. Aqueles alunos fizeram um ótimo trabalho.
e. Coloque todos os livros sobre essa mesa.
f.

A seleção ganhou uma taça de ouro.

g. O tempo chuvoso atrapalhou nosso festival de música.
h. Os atletas do Brasil disputaram essa competição olímpica.
2.

Leia este texto:
Qual é a diferença entre furacão e tornado?

Furacão é, na verdade, um ciclone. Os ciclones são formados por redemoinhos de chuva e vento e
nascem no mar, em águas quentes. Eles surgem quando o ar sobe em colunas, formando fortes tempestades.
Quando surge sobre o oceano Atlântico, ele é chamado de furacão. Se nasce no oceano Pacífico, ganha o nome de
tufão. Eles caminham em direção ao continente com ventos que podem chegar a 200 quilômetros por hora. Já o tornado
se forma em terra, quando duas correntes de ar, uma quente e úmida, outra fria e seca, se chocam. Aí, o ar quente é
lançado para o alto e começa uma grande tempestade. Os tornados são menores que os ciclones, mas também
podem ser muito destruidores. (Recreio, nº 291.)
Identifique os adjuntos adnominais dos termos destacados no texto. Atenção: você deve, antes, identificar o
núcleo dos termos.

3. Nas frases a seguir, os adjuntos adnominais são representados por locuções adjetivas. Reescreva as frases,
substituindo as locuções por adjetivos. Veja o exemplo:
Aquela livraria é especializada em livros de crianças e de jovens.
Aquela livraria é especializada em livros infantis e juvenis.
a. Essas plantas de água são criadouros de pernilongos.
b. Eu uso um tônico de cabelo.
c. Aquele homem dirigiu o espetáculo de dança.
d. O sol da manhã é mais saudável.

e. Só podemos viajar no trem da noite.
f. O planeta Terra já viveu a era do gelo.
5. Nas frases a seguir, transforme o adjunto adnominal, representado por uma locução adjetiva, em
adjetivo. Veja o exemplo:
Minha confiança sem limites pôs tudo a perder.
Minha confiança ilimitada pôs tudo a perder.
a. Sua atitude de herói salvou o garoto da enchente.
b. O pagamento por mês foi suspenso.
c. O trem da noite está atrasado.
d. O clima da serra faz bem à saúde.
e. A entrada do lado está interditada para reparos.
f . Atos de ecologistas preservam a natureza.
g. O sindicato dos patrões ainda não se manifestou sobre a greve dos operários.
h. Uma prova por bimestre é pouco para avaliar um aluno.
i. O espetáculo de dança foi transferido para a próxima semana.
j. O tônico de cabelo está no armarinho do banheiro.
6. As manchetes de jornais são títulos de notícias formados por frases diretas e objetivas, sem muito detalhamento,
para suscitar no leitor o desejo de ler a notícia completa no interior do jornal. Suponha que você tenha, na primeira
página de um jornal, as manchetes abaixo. Crie, fazendo as adaptações necessárias, adjuntos adnominais para o
sujeito, para dar mais detalhes ao leitor.
a. Ladrão invade casa de milionário em bairro nobre.
b. Empresa lança o carro do ano.
c. Mulher denuncia maus-tratos.
d. Livro é lançado com festas.
e. Jogador é expulso de campo.
f. Torcedor beija juiz diante das câmeras de televisão.
g. Criança chora na rua.
h. Games chegam às lojas de todo o país

