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Atividades do plantão
1. Identifique os complementos nominais das frases a seguir. Diga qual palavra eles complementam.
a. Sempre teve receio de roubos e assaltos.
b. A ciência só terá valor se for em benefício do ser humano.
c. Diminuiu a devolução de cheques em nossa cidade.
d. É preciso reduzir o consumo de água para poupar o meio ambiente.
2. Dos grupos de frases a seguir, identifique qual a função do termo em destaque.
a. Para que haja progresso, não é necessário extinguir os recursos naturais.
b. Para que haja progresso, não é necessária a extinção dos recursos naturais.
c. Todos os presentes tinham interesse pelas propostas ecológicas.
d. Todos os presentes interessaram-se pelas propostas ecológicas.
e. Lutar contra a corrupção é obrigação de todos.
f.

A luta contra a corrupção é obrigação de todos.

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Use complementos nominais para completar os sentidos dos nomes a seguir:
Ninguém mais tem interesse ______________________________.
Não sei quem foi o responsável ____________________________.
O respeito __________________ é fundamental.
A venda ________________ foi lucrativa para o país.
Independentemente ____________________, iremos à manifestação pela paz.
Esperamos ser úteis ________________________.
Perdi a confiança _______________________.

4. Identifique os complementos nominais e a classe gramatical do termo a que se referem. Em seguida, identifique
os adjuntos adnominais e diga a qual classe gramatical eles pertencem.
a. Sempre é bom o diálogo com um amigo.
b. Responderam favoravelmente ao seu pedido de licença.
c. Foi proibida a venda de bebidas alcoólicas nas estradas.
d. Comer cereais é benéfico à saúde.
e. Temos necessidade de sua palavra.
f.

A exoneração do ministro espantou o país.

g. Estava submisso a todos.

h. O relato das informações era sempre mentiroso.
i.

Coisa útil a um deve ser também a outro.

j.

O menino é devotado ao conhecimento da profissão.

5. 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.
6. Classifique o termo destacado em adjunto adnominal ou complemento nominal.
a. A mercearia do seu João foi fechada pelos fiscais.
b. Nos dias de eleição é proibida a venda de bebidas alcoólicas.
c. Caiu a produção de leite.
d. A produção da fábrica aumentou este mês.
e. O encontro dos amigos foi emocionante.
f.

A preocupação com a justiça é um dever de todos.

