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Atividade do plantão
Identifique os complementos nominais e a classe gramatical do termo a que se referem.
Sempre é bom o diálogo com um amigo.
Responderam favoravelmente ao seu pedido de licença.
Foi proibida a venda de bebidas alcoólicas nas estradas.
Comer cereais é benéfico à saúde.
Temos necessidade de sua palavra.
A exoneração do ministro espantou o país.
Estava submisso a todos.
O relato das informações era sempre mentiroso.
Coisa útil a um deve ser também a outro.

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.
f. A expressão do rosto disse tudo.
g. As crianças da redondeza buscavam algumas migalhas de pão.
h. Os jogadores fizeram uma belíssima demonstração esportiva.
i. O pobre homem sentiu um tremor esquisito.
j. A pequena indústria precisa de muito apoio financeira.
3. Destaque os verbos e classifique-os quanto à predicação. Em seguida, identifique os complementos verbais e classifiqueos.
a. O atleta surge radiante.
b. Os adultos rejeitaram a sopa.
c. O meteorologista anunciou um belo dia.
d. Nós precisamos de calma e de concentração.
e. Ele viu o animal e fugiu.
f. A sala permanecia silenciosa até o menino chegar.
g. Oferecemos nossos livros à biblioteca circulante.
h. Obedeceram aos pais sem reclamações.
i. Assistiu ao programa para conhecer os ritos indígenas.
j. Eles se tornaram agressivos repentinamente.
k. Maria e Cristina logo tornaram à casa.
4.
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Classifique os predicados. Em seguida aponte o(s) seu(s) núcleo(s).
Os pedestres andavam pelo calçadão.
Os pedestres andavam preocupados.
Hoje em dia, as pessoas vivem preocupadas.
Aquela moça virou freira.
O vento está muito forte.

