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Leia este trecho da crônica "Capa de recordação", atentando para as palavras
que acompanham as destacadas.
[...]
Minhas filhas e eu partimos um biscoito da sorte chinês. Surpresa: encontramos em branco
a tirinha de papel dentro dele. Diante daquela lacuna, primeiro rimos. Depois, prática, minha
filha mais velha me aconselha: aproveita, pai, escreve nele o que quiser. É a sua grande
chance.
[...]
PELLANDA, Luíz Henrique. Calma, estamos perdidos: crônicas escolhidas [seleção do autor]. Curitiba: Editora Positivo, p. 128.

1. A que classe gramatical pertencem as palavras destacadas?
2. Cada uma dessas palavras apresenta uma ou mais palavras que a(s) determina(m) ou
caracteriza(m). Quais são essas palavras?

a) filhas:
b) biscoito:
c) tirinha:
d) filha:
e) chance:

Agora, leia este trecho de um conto, fazendo o mesmo exercício.
[...]
Durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele
sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida. E aos poucos,
entre suas mãos, o arbusto foi tomando feitio, fazendo surgir dos pés plantados no gramado
duas lindas pernas, depois o ventre, os seios, os gentios braços da mulher que seria sua. Por
último, cuidado maior, a cabeça, levemente inclinada para o lado. [...]
COLASANTI, Marina. Um espinho de marfim e outras histórias. Porto Alegre: L&PM, 2009, p. 156.

3. Que palavra(s) acompanha(m) cada uma das palavras em negrito?

a) espigões:
b) mãos:
c) pernas:
d) braços:

4. Agora, transcreva, nesta tabela, as palavras que determinam ou caracterizam os
substantivos destacados nos exercícios anteriores, de acordo com a classe gramatical
a que pertencem.
OBSERVAÇÃO: algumas casas ficarão em branco.
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Essas palavras transcritas na tabela, as quais se juntam a um
nome para especificá-lo, são os ADJUNTOS ADNOMINAIS.
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ADJUNTO ADNOMINAL: é o termo que se junta a um nome para
especificá-lo. Pode ser um adjetivo ou locução adjetiva, artigo, pronome
ou numeral.
Ex.: Os seus dois cachorros peludos de estimação são adotados?
ARTIGO
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NUMERAL
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LOC.
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COMPLEMENTO NOMINAL: é o termo da oração que inicia com
preposição e completa o sentido de um nome (adjetivo, advérbio ou
substantivo).
Ex.: Chegou perto de mim.

ADJUNTO ADNOMINAL é um termo agente.
COMPLEMENTO NOMINAL é um termo paciente.

5. Escreva AA quando a expressão destacada for adjunto adnominal e CN se for
complemento nominal.

a) Aquela pequena criatura já sofrera demais.
b) Três soldados americanos estiveram aqui.
c) Tinha muito amor à família.
d) Aqueles dez competentes profissionais foram promovidos.
e) Ele está cheio de interesse.
f) A caricatura era muito semelhante ao retratado .
g) A plataforma era compatível com o computador.
h) A famosa escritora deixou uma vasta obra.

PREDICATIVO DO OBJETO: assim como ao sujeito, ao objeto também
pode-se atribuir um predicativo.
Ex.: Eu comprei uma casa de veraneio.
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a) A turma achou a palestra riquíssima!
a) A turma achou a palestra riquíssima!
b) O pai julgava o vizinho cordial.
b) O pai julgava o vizinho cordial.
c) A madame encontrou a casa toda desarrumada.
c) A madame encontrou a casa toda desarrumada.
dede
bacalhau?
d)d) Será
Será que
que eles
elesfizeram
fizerambolinho
bolinho
bacalhau?
dada
vitória.
e)e) O
O jogador
jogadormarcou
marcouo gol
o gol
vitória.

7. A função sintática do segmento destacado em

I) "O combate à Covid-19 é uma urgência mundial”...
a) é adjunto adnominal.
b) é complemento nominal.
c) é predicativo do objeto.
II) “Carros elétricos são automóveis do futuro.”
a) é adjunto adnominal.
b) é complemento nominal.
c) é predicativo do objeto.

Agora, leia este trecho de um outro conto.
[...]
Parecia difícil imaginar algo dourado naquela casa lavada por tempo e descaso. Quem se
olharia no espelho? Separando as mãos em gestos breves que indicavam o caminho, a mulher
conduziu-nos pelo corredor até a outra sala. O jovem veio junto. Sobre o assoalho de tábuas,
uma talhada de luz. As paredes nuas, sem marcas. Móvel algum.
[...]
COLASANTI, Marina. Um espinho de marfim e outras histórias. Porto Alegre: L&PM, 2009, p. 92.

8. Os trechos destacados são, respectivamente

a) complemento nominal e adjunto adnominal.
b) adjunto adnominal e adjunto adnominal.
c) adjunto adnominal e complemento nominal.
d) predicativo do objeto e complemento nominal.
e) predicativo do objeto e adjunto adnominal.

GABARITO
1. Substantivo
2. a) Minhas / b) um, da sorte chinês / c) a,
de papel / d) minha, mais velha / e) a, sua,
grande
3. a) os, teimosos / b) suas / c) duas, lindas
/ d) os, gentios, da mulher
5. a) AA/ b) AA / c) CN / d) AA / e) CN / f)
CN / g) CN / h) AA
6. a) riquíssima / b) cordial / c)
desarrumada / d) de bacalhau / e) da
vitória
7. b / a
8. e

