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Atividade do plantão
1. Classifique sintaticamente os termos destacados nas frases a seguir.
a) Aquela cadeira de ferro é muito resistente.
b) Foi solicitada ao gerente a devolução do dinheiro.
c) Aquela imagem de cera é esquisita.
d) O caderno de anotações estava desorganizado.
e) A construção do metrô se prolonga há muitos anos.
f) As ruas do nosso bairro estão necessitando de reparos.
g) O juiz determinou a prisão do bandido.
h) A nadadora tinha certeza da vitória.
i) A atitude do rapaz foi notável.
j) O ataque do nosso time é uma piada.
k) O temor de Deus é necessário aos homens.
l) Ele estava desejoso de vingança.
m) A introdução desses costumes não nos agradava.
2. Leia o trecho a seguir.
O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano
Meu maestro soberano
Foi Antonio Brasileiro
“paulista”, “pernambucano”, “mineiro”, “baiano” e “soberano” são adjetivos, mas apenas um apresenta função
sintática diferente da encontrada nos demais. Assinale-o. Em seguida, diga as funções sintáticas dos adjetivos.
a) Paulista.
b) Pernambucano.
c) Mineiro.
d) Baiano.
e) Soberano.
3. Há um termo que se repete cinco vezes no texto. Quanto à análise morfossintática, ele é:
a) Pronome indefinido e núcleo do sujeito.
b) Pronome possessivo e adjunto adnominal.
c) Pronome demonstrativo e complemento nominal.
d) Pronome relativo e objeto direto.
e) Pronome pessoal e predicativo do sujeito.
4. Analise as sentenças abaixo e marque com (A) a frase que possui um predicativo e com (B) a frase que
apresenta um adjunto adnominal.
A) Predicativo
B) Adjunto adnominal

a) O garoto parecia assustado. (
)
b) O garoto assustado deixou o colégio. (
)
c) Márcia continua aflita. (
)
d) Os alunos aflitos terminaram o simulado. (
e) O filho assustado abraçou a mãe. (
)

)

5. O Brasil jovem está “curtindo” o vestibular.
Os termos destacados no período acima são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

adjunto adverbial e objeto direto
predicativo do sujeito e objeto direto
adjunto adnominal e complemento nominal
adjunto adnominal e objeto direto
adjunto adverbial e predicativo do sujeito

6. Analise atentamente as orações que seguem, tendo em vista os termos em destaque , e em seguida atenha-se ao
que se pede:
O professor irritado deu uma advertência ao aluno.
Irritado, o professor deu uma advertência ao aluno.
O professor, irritado, deu uma advertência ao aluno.
Em todos os enunciados, o termo “irritado” apresenta idêntica classificação morfológica? E sintática? Justifique -se.

