9º ano

Português
Tarefa 08 – Professora Lúcia
01. Identifique a alternativa em que o termo em destaque completa o sentido do verbo.
A - "Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde."
B - "Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária."
C - "Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher?"
D - "No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha."
E - "Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez olhou para trás."
02. A alternativa em que o trecho destacado contém uma ideia de estado do sujeito é:
A - "As queixas têm certa procedência [...1"
B - "É bom lembrar que Ruy morreu há pouco mais de 70 anos".
C - "A resposta veio cortante “
D - "Desisti a tempo"
E - "Maria não precisa de ajuda".
03. Considere os enunciados.
I. Vieram as chuvas repentinamente.
II. Alguns soldados voltaram feridos do combate.
III. Naquele grupo ninguém era herói.
Com relação aos tipos de predicados e de sujeitos, temos:
a)
I.
predicado verbal e oração sem sujeito;
II. predicado verbal e sujeito composto;
III. predicado nominal e sujeito indeterminado.
b)
I.
predicado nominal e sujeito simples;
II. predicado verbo-nominal e sujeito composto;
III. predicado verbal e sujeito simples.
c)
I.
predicado verbal e sujeito simples;
II. predicado verbo-nominal e sujeito simples;
III. predicado nominal e sujeito simples.
d)
I.
predicado verbo-nominal e sujeito composto;
II. predicado verbo-nominal e sujeito composto;
III. predicado nominal e sujeito indeterminado.
e)
I.
predicado nominal e oração sem sujeito;
II. predicado verbal e sujeito inexistente;
III. predicado nominal e sujeito inexistente
04. Identifique os adjuntos adnominais associados aos nomes em destaque nas orações a seguir.
a) Os dois enormes ipês floridos dominavam a calma paisagem da praca.
b) Todos os convidados do embaixador se surpreendiam com a exótica decoração da mansão.
c) As tétricas sepulturas negras do cemitério eram continuamente vigiadas por alguns zelosos fantasmas
brincalhões.
d) Os estudantes secundaristas promoveram enormes manifestações antiglobalização em diversas
cidades europeias.
05. Considere, nas orações a seguir, os termos em destaque.
I.A população participou indignada dos protestos contra a indústria responsável pelo acidente ecológico.
II.Profissionais experientes foram demitidos pelas empresas da região.
III,O arrogante tenista menosprezou os adversários.
IV.O tenista arrogante menosprezou os adversários.
V.O tenista menosprezou, arrogante, os adversárioS.
VI.O tenista, arrogante, menosprezou os adversários.
a) Em II, III e IV, os termos em destaque exprimem uma característica constante dos nomes a que se
referem. Aponte a função sintática de tais termos.
b) Em I, V eVI, os termos destacados exprimem uma característica ocasional, circunstancial dos nomes a que
se referem. Dê a função sintática desses termos.

Português – Avaliação Produtiva

06. Leia estes versos:

O leme partiu-se!
Marinheiros tristes
contam, pensativos,
os mortos antigos
e os inúteis vivos.
Cecília Meireles.

a)
b)
c)

O núcleo do sujeito de contam está caracterizado por dois adjetivos. Transcreva-os e indique suas
respectivas funções sintáticas.
O conjunto formado pelos dois últimos versos constitui um termo. Que função sintática ele exerce?
Objeto direto de contam.
Aponte os núcleos do termo referido em b e a função sintática dos dois adjetivos que nele ocorrem.
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