
 

 

Tarefa 22 professora Lúcia 
 

Resposta 
 

01.  
a) Do sertão é uma locução adjetiva; amancebados é um substantivo. Professor(a), destaque que as 

locuções adjetivas, ao contrário dos adjetivos, não se flexionam: povoado do sertão / povoados do 
sertão (locuções adjetivas); povoado sertanejo / povoados sertanejos (adjetivos). 

b) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos componham frases em que amancebados apareça como 
adjetivo, exercendo a função sintática de adjunto adnominal ou predicativo. Como adjetivo, deverá 
concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Por exemplo: O missionário vivia 

casando pessoas amancebadas (adjetivo na função de adjunto adnominal). Naquela região as pessoas 
viviam amancebadas (adjetivo na função de predicativo). 

 

02.  
a) A mulher era alta e tão magra que parecia sempre de perfil. O homem e a mulher eram altos e tão 

magros que pareciam sempre de perfil. 
b) Seu rosto era escuro, seus ossos proeminentes e seu olhar ardia como fogo perpétuo. 

 

03. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. 6. a) As tardes chuvosas e frias impediam 
qualquer atividade agitada. Os dias chuvosos e frios impediam qualquer atividade agitada. O mês chuvoso 

e frio impedia qualquer atividade agitada. b) Blusas finas e sedosas foram compradas pelos gentis e 
educados rapazes. Lenço e blusa finos e sedosos (ou fina e sedosa) foram comprados pelas gentis e 
educadas garotas. Blusa fina e sedosa foi comprada pela gentil e educada senhora. c) Minhas primas 
usavam perfumes caríssimos. Meu tio usava calças e camisas caríssimas. 

 

04.  

a) tratado / tratados 
b) marcada / marcados 
c) encerradas 
d) públicas 

e) caras 
f) fechadas ou fechados 
g) iguais 
h) ferozes 
i) ilimitados ou ilimitado 
j) desarrumados e sujos ou desarrumada e suja 
k) fixos ou fixo 1) gelados ou gelada m) abertos ou aberta n) lavados ou lavada  

 

05. importantes 
 

06. péssima 
 

07. péssimo 
 

08. adequados ou adequada 
 

09. oportunos ou oportuno 
 

10. bom 
 

11. boa 
 

12. anexa 
 

13. anexas 
 

14. incluso 
 

15. inclusos 
 

16. mesma 
 

17. próprios 
 

18. obrigada 
 

19. obrigadas • 


