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  Exercício 1

Sublinhe os complementos nominais das seguintes 
orações: 

a) Tudo isso é inteiramente inútil à harmonia dos povos. 

b) Sob o luar, ele distingue o vulto da namorada. 

c)  Sejamos úteis à sociedade. 

d) Tenho receio de que ele faltará à próxima aula. 

e) Ninguém tinha confiança no governador. 

 
Leia a tirinha abaixo para responder as questões 2 e 3:  

 
 

 Exercício 2

Transforme “Vou colher os ingredientes da poção mágica” 
para a voz passiva analítica.  

 

 

 Exercício 3

Reescreva as orações, transformando o verbo em 
substantivo, de forma a tornar complemento verbal 
destacado em um complemento nominal. 
Exemplo: 

A diretoria optou por suspender as negociações. 
A diretora optou pela suspensão das negociações. 

 

a)  Devemos obedecer às leis de trânsito.  

 

b)  A escola de samba vai homenagear alguns membros 
da comunidade.  

 

c)  Acusaram-nos de falir a empresa.  

 

d)  Não devemos prejudicar o próximo.  

 

e)  Ela admira muito as amigas.  

 

 
 

Leia o trecho sobre poções mágicas e respondas às 
questões subsequentes:  

A imagem das bruxas sempre esteve ligada ao caldeirão e 

às poções mágicas.  As bruxas dominavam e dominam o 

conhecimento das ervas e com esse conhecimento aliviavam quem 

a elas recorria, seja a nível de saúde, seja a nível amoroso (com as 

famosas poções de amor). 

As poções eram utilizadas pelas bruxas para curar doenças, 

e assim grande parte dos remédios que temos hoje provieram das 

poções de antigamente e dos saberes dessas grandes mulheres e 

homens, muitas vezes mal compreendidos. 

 Exercício 4

Para que serviam as poções mágicas?  
 

 

 

 Exercício 5

Na sua opinião, por que os homens e mulheres que 
possuíam conhecimentos sobre poções eram “muitas 
vezes mal compreendidos”?  

 

 

 

 

 Exercício 6

Encontre no trecho acima uma frase na voz passiva, 
indique-a e transforme-a para a voz ativa.  

 

 

 

 Exercício 7

Classifique as funções da palavra “se” nas frases a seguir: 
 

1. Partícula apassivadora. 
2. Índice de indeterminação do sujeito. 

 

 Entregaram-se as flores. 

 Precisa-se de operários. 

 “Sentia-se o cheiro da panela no fogo, chiando de 
toucinho no braseiro”. (José Lins do Rego) 

 Fala-se muito em novas tecnologias. 

 Anda-se cada vez mais preocupados. 

 Desenvolve-se o conteúdo de forma prática e rápida. 
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