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Atividade do plantão
1. Identifique e classifique os sujeitos dos verbos sublinhados.
“Em meio à profusão de novidades no mundo dos computadores, não há carteira que resista ao apelo
consumista de vendedores interessados em empurrar-lhe um equivalente a um modelo de Fórmula 1, quando
você precisa na verdade é de um carro confortável para ir de casa para o trabalho ou escapar para o sítio no
fim de semana”.
2. Na frase “A urna eletrônica foi recebida pelo cidadão” o termo em destaque é classificado como:
a) adjunto adverbial de modo
b) objeto direto
c) agente da passiva
d) aposto
Justifique sua resposta.
3. Em “O Brasil, um país maior que a parte continental dos Estados Unidos, realizou...”, a parte em
destaque corresponde a um:
a) predicativo
b) vocativo
c) sujeito simples
d) aposto
Justifique essa classificação.
4. Na frase “Afinal uma das tartarugas murmurou”: a palavra sublinhada exerce a função de:
a) sujeito.
b) complemento.
c) adjunto nominal.
d) complemento nominal.
Explique o porquê da classificação.
5. Complete as frases abaixo com os pronomes o ou lhe, conforme convenha.
Quem _____ convidou?
Fugi ao espetáculo, tinha ____ repugnância.
Dissuadiu ____ da viagem.
Não ____ quis para chefe.
Respondeu- ____ que sim. Iria com ele ____ seguir.
a) o, o, o, lhe, lhe, lhe.
b) o, o, lhe, lhe, o, lhe.
c) o, lhe, o, o, lhe, lhe.
d) o, lhe, o, o, lhe, o.
6. Classifique, quanto à predicação, os verbos das frases abaixo.
a. Muitos presidiários fugiram da cadeia.
b. A pobreza e a preguiça andam sempre em companhia.

c. Trabalho honesto produz riqueza honrada.
d. Lúcio não atinava com essa mudança instantânea.
e. Ensinamos técnicas agrícolas aos camponeses.
7. Assinale a opção correta: Em “Após fortes chuvas, os canais ficam cheios”, o termo sublinhado é núcleo do:
a) objeto indireto.
b) adjunto adverbial.
c) objeto direto.
d) sujeito.
Justifique sua resposta.
8. Assinale a opção correta.
Em relação à frase “A neurociência vê o sonho como um mecanismo auto-regulador do nosso cérebro.”,
podemos afirmar que:
a) “sonho” exerce a função de objeto indireto.
b) o verbo “ver” é intransitivo.
c) temos um predicado nominal.
d) a frase está na voz passiva.
Justifique sua resposta em cada alternativa acima.
9. A oração “Não faltam interessados em patrocinar o sonho da eternidade.” apresenta um sujeito:
a) oculto.
b) indeterminado.
c) inexistente.
d) claro (“interessados”).
e) expresso (“o sonho da eternidade”).
Justifique essa classificação.
10. "Esses sintomas levam a pessoa a reiniciar o processo." Substituindo os termos sublinhados pelos pronomes
adequados, obtêm-se, respectivamente, as formas
a) levam-lhe e reiniciar-lhe.
b)) levam-na e reiniciá-lo.
c) levam-a e reiniciar-lo.
d) levam-na e reiniciar-lhe.
e) levam-lhe e reiniciá-lo.
Explique o porquê da substituição.
11. Diante das fotos antigas, olhamos as fotos para captar dessas fotos a magia do tempo que repousa nessas
fotos.
Evitam-se as abusivas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados
por, respectivamente:
a) olhamo-lhes - captá-las - lhes repousa
b) as olhamos - captar-lhes - nelas repousa
c) olhamo-las - as captar - repousa nas mesmas
d)) olhamo-las - captar-lhes - nelas repousa
e) olhamo-as - lhes captar - lhes repousa
Explique o porquê da substituição.

