Português

Daniella

8º

Atividades do plantão
1. Grife os complementos nominais abaixo. Indique a classe gramatical das palavras que eles estão completando.
a. Temos confiança em nossos jogadores.
b. Já organizamos a resistência a qualquer ataque inimigo.
c. Insisti na proteção ao meio-ambiente.
d. Fez grandes investimentos em terras.
e. O orador fez alusão ao fato.
f.

O sertanejo sentia desprezo pelos automóveis.

g. Os retirantes tinham carência de atenção.
h. Era uma ressurreição de cemitérios antigos.
i.

A água é necessária à vida.

j.

Correu a notícia do cão perdido.

k. O Senado votou contrariamente ao interesse nacional.
l.

Alimentos muito condimentados são prejudiciais à saúde.

2. Distinga o complemento nominal do adjunto adnominal. Explique s diferenças entre os dois.
a. A empresa anunciou a contratação de funcionários jovens.
b. As contratações da empresa visam das oportunidades aos jovens.
c. O pedreiro estava trabalhando em uma parede perpendicular ao muro.
d. Você sempre agiu contrariamente às nossas decisões.
e. No inverno, os hotéis da cidade ficam cheios de turistas.
f.

As provocações dos estudantes ao governador preocuparam os deputados que participavam da passeata.

3. Grife o COMPLEMENTO NOMINAL das frases abaixo e identifique a palavra que o complementa (advérbio,
adjetivo ou substantivo):
a. Os amigos estavam à espera de notícias.
b. Teobaldo foi cúmplice do desfalque.
c. As crianças têm loucura por guloseimas.

d. Sinto imenso carinho por você.
e. Estou contente com os resultados.
f.

As pessoas têm necessidade de amor.

g. Tenho amor à pátria.
h. O público é ávido de informações.
4. 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.
c. A requisição ao capataz não será atendida.
d. A descoberta de Sabin salvou muitas vidas.
e. Fizemos a proposta ao banqueiro.
f.

Todos sabíamos que ele tinha medo da morte.

g. Roberto olhava por olhar, indiferente a essa tragédia.
h. A claridade da manhã entrava na casa.
i.

A construção de dois andares desmoronara na noite anterior.

j.

A construção para o engenheiro era a meta da imobiliária nos próximos dias.

