Português

Daniella

8º

Atividade do plantão
1. Faça a análise da predicação verbal, dos complementos verbais, dos predicativos e dos adjuntos adnominais
das orações abaixo. Identifique-os e classifique-os.
a. Mariana precisa de apoio.
b. Alguns homens destroem a natureza.
c. Só pensam em namoro.
d. O professor e a professora obedecem ao regulamento.
e. Verifiquei os estragos no telhado.
f.

As plantas amazônicas necessitam de grande quantidade de luz.

g. Ventou bastante ontem.
h. Chegaram os alunos.
i.

Nada te direi.

j.

Amanhã serão trinta de março.

k. A dor permanecia a mesma.
l.

Descobriram o culpado.

m. Fizeste o dever?
n. No inverno, amanhece tarde.
o. Os livros e os cadernos são úteis.
p. Entraram alunos e professor.
q. Cai chuva do céu cinzento.
r.

Incêndio florestal já destruiu cem mil hectares.

s. Discordo totalmente de você.
t.

Previdência reajusta valor dos benefícios.

u. Não confiava em si absolutamente.
v. O direito ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores.

2. Identifique se os verbos são transitivos ou intransitivos. Se forem transitivos, classifique-os.
a. Expulso a senhora da sala.
b. Ele fez o exercício com calma.
c. Saiu com os amigos.
d. Falava sobre política.
e. O aluno preparou-se para a prova.
f.

Os alunos falam muito.

g. Morreu de pneumonia.
h. Suas palavras provocaram confusão.
i.

Um vento forte soprava do Sul.

j.

Nenhum aluno faltou.

k. O mar invadiu a praia.
3. Classifique, de acordo com a predicação, cada um dos verbos das orações.
a. O raio clareou tudo.
b. O raio sapecou a árvore.
c. Aluguei uma ótima casa.
d. Você não existe!
e. Ele gosta de Manuela.
f.

O homem acordou.

4. Indique os complementos nominais e classifique-os.
a. Manifestou-se favoravelmente ao réu.
b. Optamos pela reciclagem de todo o lixo da cidade.
c. O contato com o lixo é prejudicial à saúde.
d. O povo tinha necessidade de alimentos.
e. Tinham confiança em você.
5. Indique os adjuntos adnominais. Em seguida, indique a classe gramatical de cada um.
a. O meu amigo vai ter o seu momento mágico.
b. Veja estes exploradores do espaço.
c. Alguns técnicos querem preservar as matas nativas.

d. Cavalo pantaneiro tem venda inédita em Minas.
e. Os japoneses construíram o maior aquário do mundo.
f.

O Repórter gaúcho fornecia os mínimos detalhes do acontecimento.

g. Aquele menino bom saiu três vezes.
h. Pode levar também este jornal; meu filho caçula já leu o caderno de esportes.
i.

O espetáculo de dança foi suspenso até segunda ordem.

j.

No desfile, duas garotas lindíssimas vestiam calças e camisetas brancas.

