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Exercício 1

Exercício 4

Assinale a opção em que o termo destacado é
complemento nominal:
a) A enchente alagou a cidade.
b) Precisamos de mais informações.
c) A resposta ao público não foi convincente.
d) O professor não quis responder ao aluno.
e) Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes.

Por que John chama o gato Garfield de fóssil?

Exercício 2

LISTA 20

Exercício 5
Destaque do primeiro quadrinho os adjuntos adnominais
e diga a que substantivos eles se referem.

Justifique a resposta da questão anterior com base em
aspectos linguísticos.

Exercício 6
Suponha que, após o fim da tirinha, John retira Garfield de
seu local de repouso. Na oração “Deixou-se ser levado sem
maiores protestos”, como a partícula se pode ser
classificada? Justifique.
Exercício 3
Identifique os adjuntos adnominais presentes nas orações
a seguir:
a) Percorremos uma longa estrada de terra.
b) Poucos alunos vieram à nossa reunião.
c) O juiz expulsou três jogadores.
d) Aqueles alunos fizeram um ótimo trabalho.
e) A seleção ganhou uma taça de ouro.
f) O tempo chuvoso atrapalhou nosso festival de música.
g) Os atletas do Brasil disputaram essa competição
olímpica.
Leia a tirinha abaixo para responder às questões 4, 5 e 6.

Exercício 7
As orações abaixo se encontram na voz passiva.
Transforme-as para a voz ativa.
a) Os prédios serão implodidos pela nova construtora.
b) As bagagens serão enviadas pela comissão
organizadora do evento.
c) Eles serão convidados por alguém a se retirar do recinto.
d) As receitas deliciosas serão feitas por elas.
e) As garotas serão aplaudidas pela plateia.
Exercício 8
Marque: (1) para o adjunto adnominal; (2) para o
complemento nominal.
a. ( ) O povo não aceita a construção de usinas
nucleares.
b. ( ) A folha do caderno foi arrancada.
c. ( ) Comprei um dicionário de inglês.
d. ( ) A conservação da natureza é uma necessidade.
e. ( ) As luzes do prédio estão apagadas.
f. ( ) Ela tem necessidade de muito amor.
g. ( ) Houve severa proibição ao corte de árvores.
h. ( ) Continua a luta contra poluição.
i. ( ) Existe um órgão de proteção aos índios.
j. ( ) Os queijos de Minas são muito apreciados.
k. ( ) Ainda existem muitos engenhos de cana.
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