GABARITO – EXERCÍCIOS PÁG. 167 - 171
Série: 8º Ano

ASA SUL / ÁGUAS CLARAS

Professora Lorna
PÁGINA 167
Questão 1
a) O estudo da matemática
b) A libertação dos prisioneiros
c) A dedicação à música
d) A referência ao assunto
e) A agressão à torcida adversária
Questão 2
a) “violência e exploração sexual”
b) “participamos”
c) O termo “contra criança e adolescente” se
liga a um nome.
O termo “desta luta” se liga a um verbo.
d) contra criança e adolescente: complemento
nominal
desta luta: objeto indireto
PÁGINA 168
Questão 3
Alternativa econômica para o Estado
Aumento das exportações
Abastecimento da Região Norte
Recuperação de áreas degradadas
Emissão de CO2
Aproveitamento dos subprodutos
Aumento da renda familiar
Geração de energia elétrica
PÁGINA 169
Questão 1
a) transitivo direto
b) Complemento: medo. Função sintática de
O.D.
Questão 2
a) da barata; de avião; do escuro

b) C.N.
Questão 3
C.N.
Questão 4
a) Provavelmente de uma aula de Língua
Portuguesa.
b) Provavelmente, a intenção da professora
era a de preparar os alunos para construir o
conceito de C.N.
c) Porque o aluno, antecipando-se à
professora, explicita o que vai ser
desenvolvido na aula e afirma que tem medo
do novo conceito.
Questão 1
a) Na primeira.
b) Na segunda.
Questão 2
a) Em um grande evento na cidade, a polícia
cometeu a falta de abusar de sua autoridade
ao abordar participantes.
b) Vândalos invadiram o local em que
acontecia um grande evento, e os
participantes sentiram falta da presença da
polícia para impedir a invasão.
PÁGINA 170
Questão 3
Os países estão desistindo de se candidatar à
sede de megaeventos como esses.
Questão 4
a) Função de A.A., pois os países são o agente
da ação de abandonar.

b) Por ficar confusa com megaeventos, parte
da população de certos países tem se mudado
para outros países. Nesse caso, os países são
abandonados (pela população) e, assim, “dos
países” tem a função de C.N.
PÁGINA 171
Questão 5
a) O filho do pinguim que fala da carta.
b) Ele se encontra na cidade grande e sua vida
está boa.
Questão 6
a) Sim; no 1º quadrinho, ele diz que o filho “se
deu bem”.
b) Ele vive em cima da geladeira de uma casa
e fica ali como enfeite: é “pinguim de
geladeira”.
c) Não; ele fica ali imóvel, sem fazer nada.
Questão 7
a) É o setor de abastecimento.
b) C.N.
c) A.A.
Questão 8
a) O de visão que vem de cima, literalmente,
uma vez que, ao ficar parado em cima da
geladeira, o pinguim só pode olhar o que
acontece.
b) A geladeira.

