
 

 

Tarefa Mínima 18 – 1ª série – Português 

Prof. Veridiane 
 

COMPLEMENTO NOMINAL E ADJUNTO ADNOMINAL 
 
01.  Quais classes de palavras o complemento nominal pode completar? 
 
02.  Quais classes de palavras o adjunto adnominal pode acompanhar? 

 
03.  Com relação ao uso da preposição, como se comportam o complemento nominal e o adjunto adnominal? 

 
04. Com relação à semântica, o complemento nominal pode trazer ideia de _______________ e/ou 
________________, e o ajunto adnominal, de ______________ e/ou de ______________ 
 

05.  Leia: 
“Era um pobre-diabo caminhando para os setenta anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como 
escova, barba e bigode do mesmo teor; muito macilento, com uns óculos redondos que lhe aumentavam o 
tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com o seu nariz 
adunco e com a sua boca sem lábios: viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas, tão gastos, que pareciam 
limados até ao meio.” 
O pronome em destaque exerce qual função sintática? Justifique. 

 
06.  O complemento nominal supre a transitividade de alguns nomes substantivos que indicam ação. A partir 

dessa informação, percebemos, em uma das alternativas a seguir, a presença, em destaque, de um 
complemento nominal desse tipo. Marque essa opção. 

a)  “Jogada no sofá, uma prima não estava lá muito sociável”. 
b)  “De soslaio, flagrei a mãe dela também observando a cena”. 
c)  “... ao mesmo tempo em que comentava com uma tia”. 

d)  “Nada é tão comum quanto resumirmos a vida de outra pessoa”. 
e)  “Quero não ter nenhuma condescendência com o tédio”. 

 
07.  Do fragmento acima, a passagem em que a expressão preposicionada em destaque tem função sintática de 

complemento nominal é: 
a)  "Minha mãe era temente a Deus." 

b)  "confiou os seus projetos e motivos a parentes e familiares." 
c)  "A promessa, feita com fervor, aceita com misericórdia." 
d)  "foi guardada por ela, com alegria, no mais íntimo do coração" 
e)  "e mais de um padre entrou na luta dos partidos e no governo dos homens" 

 
Leia a tirinha abaixo para fazer as questões de 08 a 

 
 
08.  Transcreva da tirinha os três complementos nominais utilizados. 
 

09.  Qual termo esses complementos nominais completam e qual a classe gramatical desse termo? 
 
10.  Explique por que esses termos são classificados como complementos nominais. 

 
11.  Dentro de um dos complementos nominais, há um adjunto adnominal. Cite-o. 
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12.  Explique por que o termo citado na questão anterior é adjunto adnominal. 

 
13.  Coloque (AA) para adjunto adnominal e (CN) para complemento nominal: 

a)  (   ) A leitura do padre nos emocionou. 
b)  (   ) A chegada ao navio foi morosa. 
c)  (   ) Foi surpreendente o julgamento dos nossos pedidos. 
d)  (   ) A orientação do professor foi fielmente seguida pelo aluno. 
e)  (   ) O amor da mãe pelos filhos é algo imensurável! 
f)  (   ) O amor da mãe pelos filhos é algo imensurável! 

 
 


