Português

Daniella

8º

Atividades do plantão
1. Identifique o sujeito das orações e classifique-o. Em seguida, identifique se há adjuntos adnominais junto ao
núcleo do sujeito e a quais classes gramaticais eles pertencem.
a. A pêndula do bar martelou seis horas.
b. Por minha vontade eu ficava ouvindo aquele menino a vida inteira.
c. Dona Anita deu meia dúzia de beliscões no caçula.
d. Genoveva não se defendia de um erro ou de um perjúrio.
e. Atrás dele vinha o rapaz de cabelos louros, encaracolados, com os olhos azuis muito abertos.
f.

Os seus hábitos estranhos deixavam perplexos os moradores da rua.

g. Vai alta no céu a lua da Primavera.
h. A casa de palha do negro Damião, o fogo comeu num instante.
i.

Anda-se muito em São Paulo.

j.

Abraçaram-se contentes os jogadores e técnicos vitoriosos.

k. Os olhos parados, bonitos e tristes fixavam o horizonte.
l.

A cadeira de balanço e o tricô inacabado lembravam-me os tempos de infância.

m. Ainda eram pequenas as casas exportadoras de cacau.
n. Tocaram a campainha?
o. Eram mágicos o barulho da pipoca e o cheiro do café.
p. Trovejou toda a noite.
q. Largaram-me numa praia deserta do rio Amazonas.
r.

O fogo passou; a casa da cruz caiu.

s. De repente ela soltou um grito...
2. Identifique os adjuntos adnominais dos substantivos que estão sublinhados.
a. A seca, as enchentes e a grande onda de conjuntivite eram consideradas calamidades públicas.
b. Em muitas cidades do Brasil não existem boas livrarias e na maioria das cidades brasileiras não há livraria, o que
é lamentável, pois a população destas cidades não conhece nem os livros fundamentais.

c. As caixas de fósforo coloridas e novinhas formavam uma bonita e atraente coleção, que meu irmão não me
deixava tocar.
d. O prefeito declarou que aquele grande terreno da prefeitura não será vendido.
e. Os quatro melhores atletas do clube participaram do campeonato nacional.
3. Identifique se os termos destacados a seguir são adjuntos adnominais ou predicativos do sujeito.
a. Os turistas fotografam, encantados, os animais que vivem livres na reserva florestal.
b. As empresas modernas investem em jovens talentosos.
c. O irrequieto felino caminhava de um lado a outro da jaula.
d. O felino caminhava, irrequieto, de um lado a outro da jaula.
e. O felino irrequieto caminhava de um lado a outro da jaula.
f.

O felino, irrequieto, caminhava de um lado a outro da jaula.

4. Explique, com clareza, a diferença semântica existente entre as frases c e d do exercício anterior.
5. Quais classes gramaticais podem exercer o papel de adjunto adnominal? Crie uma frase para cada ocorrência.
Use o tema “aprendizagem”.

