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8º

Atividade do plantão
1. Grife o COMPLEMENTO NOMINAL das frases abaixo e identifique a palavra que o complementa (advérbio,
adjetivo ou substantivo):
a. Os amigos estavam à espera de notícias.
b. Teobaldo foi cúmplice do desfalque.
c. As crianças têm loucura por guloseimas.
d. Sinto imenso carinho por você.
e. Estou contente com os resultados.
f. As pessoas têm necessidade de amor.
g. Tenho amor à pátria.
h. O público é ávido de informações.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Observe as frases. Identifique o OBJETO DIRETO, o INDIRETO e o COMPLEMENTO NOMINAL.
Você se queixa de tudo.
O redator chamou seus auxiliares.
Bruno está apto para o trabalho.
Em casa, lemos a Folha de São Paulo.
Compramos um livro interessante.
Rebeca tem paixão por música.
Desconfiaram de mim.

3. Faça a análise sintática completa da seguinte oração:
“O ser humano tem necessidade de diálogo”.
4. Associar:
a) objeto indireto
b) complemento nominal
c) adjunto adnominal
d) adjunto adverbial
( ) A asa da xícara quebrou.
( ) Julgaram o ladrão pela sua aparência.
( ) Todo mundo falava do acontecimento.
( ) A falta às aulas prejudicava-o .
( ) A esperança de perdão prejudicava-o .
( ) Ainda não chegara a hora do perdão.
( ) A defesa do réu foi dificílima.
( ) A mulher do réu chorava.
( ) Partiremos de madrugada.
( ) O telhado foi construído de zinco.
( ) Comprei um chapéu de palha.
( ) Ele apenas cumpriu com o dever.
( ) Castigava os escravos com açoite.
( ) Jamais sairei com você
5. Identifique e classifique os Complementos Nominais e os Objetos Indiretos:
a. Temos confiança em nossos jogadores.
b. Já organizamos a resistência a qualquer ataque inimigo.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

Naquela situação difícil recorremos ao diretor.
Insisti na proteção ao meio-ambiente.
Gostamos de pessoas sinceras.
Lembre-se, pelo menos, dos amigos.
Fez grandes investimentos em terras.
A notícia agradou a todos.
O orador fez alusão ao fato.
O sertanejo sentia desprezo pelos automóveis.
Os retirantes tinham carência de atenção.
Era uma ressurreição de cemitérios antigos.
Os retirantes careciam de atenção.
A água é necessária à vida.
Os senhores do engenho refaziam-se da depreciação.
Correu a notícia do cão perdido.
O Senado votou contrariamente ao interesse nacional.
Não se esqueça da lição.
Alimentos muito condimentados são prejudiciais à saúde.

6. Complete as frases. Marque a frase em que deve ser empregada a primeira das duas palavras que aparecem
entre parênteses:
a) Essas hipóteses ______________________ das circunstâncias (emergem - imergem) ;
b) Nunca o encontro na ___________________ em que trabalha (sessão - seção);
c) Já era decorrido um _____________________ que ela havia partido, (lustre - lustro);
d) O prazo já estava __________________________ ( proscrito - prescrito );
e) O fato passou completamente ________________________ (desapercebido- despercebido).
7. Complete as frases. Marque a frase que se completa com o segundo elemento dos parênteses:
a) A recessão econômica do país faz com que muitos _______________________ (emigrem - imigrem);
b) Antes de ser promulgada, a Constituição já pedia muitos ____________________ (consertos - concertos);
c) A ditadura ________________________ muitos políticos de oposição; (caçou - cassou);
d) Ao sair do barco, o assaltante foi preso em___________________________ (flagrante - fragrante);
e) O juiz _____________________________ expulsou o atleta violento (incontinenti- incontinente).

