Português

Daniella

8º

Atividades do plantão
1. Leia esta tira:

Destaque do primeiro quadrinho os ADJUNTOS ADNOMINAIS e diga a que substantivos eles se referem.
2. Leia os trechos a seguir e compare-os:
I. “Marinheiro triste
Que voltas para bordo
Que pensamentos são
Esses que te ocupam?”
(Manuel Bandeira.Antologia Poética.
Rio de Janeiro, José Olympio, 1986).

II. “Marinheiro que voltas
Triste para bordo
Que pensamentos são
Esses que te ocupam?"

Analisando o uso do adjetivo TRISTE, explique a diferença sintática deste vocábulo nos dois fragmentos.
3. Na oração “Mestre Eduardo, o impoluto, é uma sumidade no campo das ciências” - o termo grifado é:
( a ) adjunto adnominal;
( b ) vocativo;
( c ) predicativo;

( d ) aposto;
( e ) sujeito simples.

4. Dentre as orações abaixo, uma contém complemento nominal. Qual? Explique por quê.
a) Meu pensamento é subordinado ao seu.
b) Você não deve faltar ao encontro.
c) Irei à sua casa amanhã.
d) Venho da cidade às três horas.
e) Voltaremos pela rua escura.
5. Assinale a alternativa em que o termo grifado é adjunto adnominal. Explique por quê.
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. Em “a linguagem do amor está nos olhos” – os termos grifados são respectivamente:
a) complemento nominal e predicativo do sujeito;
b) adjunto adnominal e predicativo do sujeito;
c) adjunto adnominal e objeto direto;
d) complemento nominal e adjunto adverbial;
e) adjunto adnominal e adjunto adverbial.
7. “Desconhecemos as coisas do futuro. Temos confiança no futuro”. Nas expressões, os termos grifados
funcionam respectivamente, como:
a) adjunto adnominal; complemento nominal;
b) complemento nominal; objeto indireto;
c) objeto indireto; complemento nominal;
d) adjunto adnominal; objeto indireto;
e) sujeito; complemento nominal.
8. Em: “O homem não gosta de reconhecer a inevitabilidade de uma morte natural . . .”, a expressão grifada é:
a) adjunto adnominal;
b) adjunto adverbial;
c) complemento nominal;
d) agente da passiva;
e) sujeito.
9. Classifique os adjuntos adverbiais destacados em lugar, tempo, modo ou causa:
a) Segunda-feira haverá um jogo importante.
b) Com o mau tempo não podemos trabalhar ao relento.
c) O livro foi acolhido com entusiasmo pelos leitores.
d) O automóvel parou perto do rio.
10. Na oração "Cecília Meireles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à era moderna", a alternativa que
indica a referência do aposto e sua função é:
( a ) O aposto está especificando e atribuindo características a Cecília Meireles.
( b ) O aposto está resumindo a era moderna.
( c ) O aposto está enumerando qualidades da autora.
( d ) O aposto está especificando e atribuindo características a literatura.
( e ) Não há aposto.
11. Em "Mônica regressou, às pressas, ao Rio de Janeiro", o termo destacado é:
( a ) complemento nominal
( b ) objeto indireto
( c ) adjunto adverbial
( d ) adjunto adnominal
( e ) aposto
12. A partir do substantivo “amor”, crie duas frases. Em uma ele terá um adjunto adnominal. Na outra, um
complemento nominal.

