
 

 

TM 20 - 1ª SÉRIE - LUCIA - GRAMATICA 
 
01. Nas frases abaixo, aponte o complemento nominal. 

a) Tinha grande amor à humanidade.  
b) Sempre foi insensível com os amigos 

 
02. Transforme os verbos transitivos em nomes regidos de complemento nominal. 

a) necessitar de carinho. 
b) sequestrar o empresário. 
c) confiar no colega.  
d) obedecer ao regulamento.  
e) combater a fome. 

 
03. Classifique sintaticamente os termos destacados  

a) O povo necessitava de alimentos. 
b) O povo tinha necessidade de alimentos.  
c) Eles confiam em amigos leais.  
d) Creio em dias melhores.  
e) A crença em dias melhores animava-os.  
f) Tenho dúvidas de suas palavras.  
g) Duvido de suas palavras.  
 

04. Classifique sintaticamente os termos destacados. 
a) Lucrécia morreu feliz.  
b) A nota deixou triste a garota.  
c) Acho sua atitude imperdoável.  
d) É inevitável esse acontecimento.  
e) Deixaram o livro rasgado.  
f) Sua atitude deixou o pobre homem feliz.  
g) Cheguei ofegante à escola.  
h) A chuva permanecia calma.  
i) A tempestade assustou os habitantes da vila.  
j) Paulo saiu satisfeito.  
l) Os meninos saíram do cinema calados.  
m) Os meninos estavam preocupados.  

 
05. Transforme os verbos transitivos em nomes regidos de complemento nominal. 

a) necessitar de carinho. 
b) sequestrar o empresário.  
c) confiar no colega.  
d) obedecer ao regulamento.  
e) combater a fome. 
 

06. Na primeira página dos jornais as notícias são apresentadas por meio de títulos diretos e objetivos. 
Suponha que você seja um jornalista inconformado com essa característica dos títulos e os prefira com 
muitos adjuntos adnominais. Crie, então, adjuntos adnominais para o sujeito e para o objeto dos títulos 
abaixo, fazendo as adaptações necessárias. 
a) Ladrão invade casa em bairro nobre 
b) Empresa lança carro  
c) Mulher denuncia maus-tratos  
d) Livro provoca corrida 
e) Jogador quebra perna  
f) Torcedor beija juiz diante das câmeras de televisão  
g) Game provoca protestos  
 

 


