Português

Daniella

8º

Atividades do plantão
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Identifique as palavras que exercem a função de Adjunto Adnominal.
Chico conversava com seu gatinho como se fosse uma pessoa.
Minha mãe é compreensiva.
Os animais eram seus amigos.
Nossa classe fica no primeiro andar.
Com seu apoio, nossa vida melhorou muito.
Meus pais são exigentes.

2. Classifique os termos sublinhados em adjunto adnominal ou complemento nominal.
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.
3.

Indique os adjuntos adnominais presentes nas orações a seguir. Em seguida diga a qual classe gramatical eles
pertencem.
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. Coloquem 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.
4. Observe os períodos abaixo e assinale a alternativa em que o lhe é adjunto adnominal:
a) “…anunciou-lhe: Filho, amanhã vais comigo.”
b) O peixe cai-lhe na rede.
c) Ao traidor, não lhe perdoaremos jamais.
d) Comuniquei-lhe o fato ontem pela manhã.
e) Sim, alguém lhe propôs emprego.
5. Assinale a alternativa em que o termo grifado é adjunto adnominal:
a) Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor.
b) Ela é uma fera maluca.
c) Ela é maluca por lambada nacional.
d) Não tenho medo da louca.
e) O amor de Deus é o primeiro mandamento.
6. 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.

