Tarefa 06 – Professora Lúcia
01. Coloque A para adjunto adnominal e C para complemento nominal. Identifique o termo a que se referem .
a) Aquela cadeira de ferro é muito resistente .
b) Foi solicitada ao gerente a devolução do dinheiro .
c) Aquela imagem de cera é esquisita .
d) O caderno de anotações estava desorganizado .
e) A construção do metrô se prolonga há muitos anos .
f) As ruas do nosso bairro estão necessitando de reparos .
g) O juiz determinou a prisão do bandido .
h) A nadadora tinha certeza da vitória .
i) A atitude do rapaz foi notável .
j) O ataque do nosso time é uma piada .
k) O temor de Deus é necessário aos homens .
l) Ele estava desejoso de vingança .
m) A introdução desses costumes não nos agradava .
n) O povo não aceita a construção de usinas nucleares.
o) A folha do caderno foi arrancada.
p) Comprei um dicionário de inglês.
r) A conservação da natureza é uma necessidade.
s) As luzes do prédio estão apagadas.
t) Ela tem necessidade de muito amor.
u) Houve severa proibição ao corte de árvores.
v) Continua a luta contra poluição.
w) Existe um órgão de proteção aos índios.
x) Os queijos de Minas são muito apreciados.
y) Ainda existem muitos engenhos de cana.
z) A saudade dos amigos é grande.
a) Não temos necessidade de auxílio.
b) Esperamos aprovação em todas as disciplinas.
c) O Brasil não vende açúcar de beterraba.
d) Deve haver preocupação com os estudos.
02. Qualquer termo preposicionado que se refere a um adjetivo ou advérbio desempenha sempre a função de
complemento nominal. Sublinhe o complemento nominal.
a) Paralelamente a este trabalho, faremos a pesquisa.
b) Este filme é impróprio para menores de dezoito anos.
c) Dormir pouco é prejudicial à saúde.
d) Está ali, atrás da árvore.
e) As ruas continuam repletas de sujeira.
03. Analise a função sintática dos termos destacados, baseando-se no seguinte código:
( 1 ) complemento nominal
( 2 ) objeto indireto
( 3 ) adjunto adverbial
( 4 ) adjunto adnominal
( 5 ) objeto direto
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
l)

Todos aguardavam com incerteza ( ) a publicação ( ) do livro. ( )
Os jornais noticiaram a prisão ( ) do criminoso. ( )
A confiança em ti ( ) abriu novas perspectivas. ( )
Os cidadãos pagam imposto ( ) proporcional ( ) à renda. ( )
A dona da casa ( ) recebia os convidados ( ) alegremente. ( )
Fomos favoráveis aos alunos. ( )
Enviamos estes livros aos alunos. ( )
Convidamos os alunos ( ) para a festa.
Sua aprovação depende da decisão dos alunos. ( )
A crítica aos alunos ( ) foi procedente.
A crítica dos alunos ( ) foi procedente.
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04. Nas orações "Camila tem muito amor à mãe" e "Vera é um amor de mãe", indique qual dos elementos
destacados é complemento nominal e qual é adjunto adnominal, indicando a característica que os
diferenciem nessas orações.
05. A oração que apresenta complemento nominal é: Justifique.
a) Os pobres necessitam de ajuda.
b) Sejamos úteis à sociedade.
c) s homens aspiram à paz.
d) Os pedidos foram feitos por nós.
e) A leitura amplia nossos conhecimentos.
06. Assinale a alternativa em que o termo grifado é complemento nominal. Justifique.
a) A enchente alagou a cidade.
b) Precisamos de mais informações.
c) A resposta ao aluno não foi convincente.
d) O professor não quis responder ao aluno.
e) Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes.
07. Identifique a que palavra se referem os pronomes em destaque a seguir. Dé a função sintática de cada um.
a) Minha amiga ligou e estou saindo para ajudá-la.
b) Perdi meu celular, você me ajuda a encontrá-lo?
c) Marina está chorando porque cortaram-na da peça.
d) Já terminei de ler seu livro, vou deixá-lo na sua casa.
e) O garoto está chorando porque o acusaram de um crime.
f) Você viu minhas chaves? Tinha certeza de que as esqueci aqui.
g) Deixei meus livros na sua mesa. Não os jogue fora.
h) Pedro está apaixonado por Laura. Ele vai pedi-la em casamento.
i) Entrou uma barata no meu quarto. Ajude-me a matá-la.
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