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Atividades do plantão
1. Numa oração, a palavra que acompanha um substantivo, qualquer que seja sua função sintática, é classificada
como adjunto adnominal. Identifique nas frases seguintes os adjuntos adnominais. Em seguida, diga a qual
classe gramatical cada um pertence.
a. Pegue a mochila.
b. Faça uma redação.
c. Li duas revistas.
d. Ela ganhou belos presentes.
e. Saímos em um dia de sol.
f.

Comprei aquele tênis.

g. Ele conversou com alguns amigos.
h. Devolva meu caderno
2. Amplie as orações a seguir, acrescentando adjuntos adnominais aos substantivos.
a. Menino vestiu camiseta.
b. Colega apresentou trabalho.
c. Homem limpou jardim.
d. Vento derrubou árvores.
e. Professou leu história.
f.

Flores nasceram jardim.

3. Nas orações a seguir, o adjunto adnominal destacado é um adjetivo. Transforme-o na locução adjetiva
correspondente. Em seguida, mostre outros adjuntos adnominais presentes nas orações.
a. Fomos passear numa noite enluarada.
b. Fomos viajar num dia ensolarado.
c. Eles desenharam a bandeira brasileira.
d. Ela fez uma experiência biológica.
e. O Egito é um país africano.
f.

Esses irmãos são artistas circenses.

g. Hoje é um dia festivo.
h. Escovar os dentes é um hábito higiênico.
i.

A menina tinha um rosto angelical.

4. Amplie as orações abaixo, usando os adjetivos entre parênteses como adjuntos adnominais. Varie-os em gênero
e número conforme a necessidade.
a. As estrelas parecem luzes no céu. (pequeno - distante)
b. Vi um filme sobre a história. (brasileiro - interessante)
c. A artista chegou num carro. (esportivo - famoso)
d. Um grupo de alunos brincava no pátio da escola. (alegre - grande)
e. A nave viajava pela imensidão do espaço. (infinito - pequeno)
f.

Uma chuva inundou bairros da cidade. (afastado - inesperado)

g. Passamos dias nessa praia. (nordestino - agradável)
5. Indique o predicativo do objeto e os adjuntos adnominais nas orações abaixo:
a. Consideraram a tarefa difícil.
b. Agora era a vez de Ana deixar o namorado ciumento.
c. O juiz considerou o réu culpado.
d. O chefe deixou os funcionários irritados.
e. Chamam os políticos de ladrões.
6. Para os termos sublinhados nas orações abaixo, escreva PS se for predicativo do sujeito e PO se for predicativo
do objeto.
a. Pedro estava furioso.
b. O resultado deixou a aluna triste.
c. Chegaram atrasados à reunião.
d. Sua casa é belíssima.
e. Todos estavam quietos.

