8º ANO • Língua Portuguesa
Leia a tirinha abaixo e responda às questões:

LISTA 16

b) Retire do texto outro trecho que tenha a função
sintática de aposto:
Observe o texto abaixo e responda às questões:

a) Observe o último quadrinho, indique o termo que
funciona como predicativo do sujeito na oração “Eu fico
entediado com uma simples noite de sono!”
b) Quem é o sujeito a qual o predicativo se refere?
Observe o trecho da música “Casa no Campo” abaixo e faça
o que se pede:
“Eu quero uma casa no campo
Onde eu possa compor muitos rocks rurais
E tenha somente a certeza
Dos amigos do peito e nada mais” [...]

a) Classifique os verbos destacados quanto à
transitividade:
b) Indique, agora, os complementos verbais dos termos
destacados:

CURIOSIDADE – Café não deve ser preparado com água
fervente
Estudos químicos indicam que a temperatura ideal para
preparar o café é de aproximadamente 90°C. Isso significa que a
infusão deve acontecer alguns instantes antes da ebulição.
De acordo com pesquisas, a água fria não extrai óleos
essenciais e cafeína suficiente dos grãos. Já a fervente provoca a
perda do oxigênio, alterando o índice de acidez, o que prejudica o
sabor e o aroma da bebida.
O Brasil é líder no ranking mundial de produção e
exportação, com parque cafeeiro estimado em 2 milhões de
hectares, distribuídos em 15 estados, recebendo destaque Minas
Gerais e Espírito Santo. A maior safra ___ café da história brasileira
ocorreu entre 2012 e 2013, com 50,8 milhões de sacas.

a) Retire do texto um trecho no qual haja um
complemento nominal:
b) Em “[...] com parque cafeeiro” [...], o termo grifado
funciona sintaticamente como o que?

Leia a tirinha abaixo e responda às questões:

a) Explique o comentário de Hagar e justifique com
elementos da tira:
b) Qual a função sintática dos termos “um” “nova” e
“uma”?
Leia o texto abaixo e responda:
A Lenda do diamante
Antes, muito antes do ano de 1500, o Brasil chamava-se
Pindorama e vivia à sombra de mil palmeiras. Foi nessa época que o
índio Oiti, valente entre os mais valentes, despediu-se de Potira, sua
esposa, e desceu o rio para dar combate a uma tribo inimiga. Doze
luas passaram-se sem que o moço guerreiro voltasse. E quando lhe
veio a certeza de que não o veria mais, Potira chorou de saudades.
Suas lágrimas misturaram-se com a areia da praia, e Tupã
transformou-as em diamantes. E aí está a origem dessa pedra
preciosa. Proveio de lágrimas de amor.
Nair Starling. “Nossas Lendas”. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1968.

a) Identifique no texto, a parte denominada aposto, que
nos apresenta o índio Oiti:
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GABARITO:
1. a) “Entediado”
b) Se refere ao sujeito “Eu”
2. a) Todos os verbos são transitivos diretos.
b) Uma casa no campo (Quero) / muitos rocks rurais (possa compor)
/ somente a certeza (tenha).
3. a) O comentário de Hagar refere-se aos pedidos da sua família, todos
querem alguma coisa nova: “quero um vestido novo”, “quero uma
mesa nova”.
b) Todos são adjuntos adnominais.
4. a)“Valente entre os mais valentes”.
b) “Sua esposa”.
5. a) “perda do oxigênio” / “índice de acidez”
b) Funciona como adjunto adnominal
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