8º ANO • Língua Portuguesa
Leia a tirinha e responda à questão

1. Assinale a opção correta.
A Na frase ‘Escada do sucesso’, o termo “do sucesso” é
um complemento nominal e seu referente é escada.
B Já na segunda frase, “medo de altura” o termo
destacado é um complemento nominal, já que seu
referente é um substantivo abstrato.
C Na primeira frase, o termo “do sucesso” não é um
adjunto adnominal, pois acompanha a preposição
“do” e o adjunto não permite tal colocação.
D Na segunda frase, o termo “medo de altura” não é um
complemento do substantivo abstrato ‘medo’ e, por
isso, não podemos classifica-lo como complemento
nominal.

LISTA 10

4. Leia a tirinha e responda às questões.

a) Hagar vai até a casa de seu novo vizinho para desejarlhe boas-vindas, mas não é bem recebido. Qual seria o
motivo para o vizinho tê-lo tratado assim?
b) Que palavra do segundo quadrinho precisa de
complemento
para
que
seu
sentido
seja
compreendido?
c) Que função exerce o termo à vizinhança no segundo
quadrinho? Explique sua resposta.
Disponível em: https://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com/2016/02/atividade-sobrecomplemento-nominal.html

2. (UFPI - Adaptada)
“Jatene está convicto de suas ideias”.
“Os setores do governo discordam do modelo proposto”.

Os termos destacados, quanto à função sintática, são,
respectivamente:
A complemento nominal – objeto indireto – adjunto
adnominal.
B objeto indireto - adjunto adnominal – complemento
nominal.
C adjunto adnominal – adjunto adnominal – objeto
indireto.
D complemento nominal - complemento nominal objeto indireto.
E complemento nominal - adjunto adnominal – objeto
indireto.
GABARITO
3. Leia o trecho do conto de Adélia Prado e responda:
“Era a mulher mais difícil a mãe. Difícil, assim, de ser
agradada. Gostava que eu tirasse só dez e primeiro lugar. Pras
essas coisas não poupava, era pasta de primeira, caixa com doze
lápis e uniforme mandado plissar.”

O termo destacado exerce função de adjunto adnominal
ou complemento nominal? Justifique.
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1–B
2–E
3 – Adjunto adnominal, visto que pasta é substantivo concreto e
o “de primeira” especifica o tipo/modelo da pasta.
4 - a) Hagar apresenta-se como "Hagar, o Horrível", e isso pode
ter assustado o vizinho; ou Hagar poderia ter fama de
espertalhão, que já teria chegado aos ouvidos do recém-chegado.
b) Bem-vindo.
c) De complemento nominal, pois completa o sentido do adjetivo
bem-vindo.
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