8º ANO • Língua Portuguesa
Questão 1
Assinale a frase que apresenta um adjunto adverbial de
finalidade.
a) Por fim, decidiram comprar a casa amanhã.
b) Marcela e Daniela viajaram para Belém.
c) Regina se ausentou para cuidar da mãe.
d) Finalmente se casaram.

Questão 4
Na passagem “A estação mais quente do ano […]”, o termo
“mais” funciona sintaticamente com adjunto adverbial que:
a) intensifica o sentido do adjetivo “quente”.
b) complementa o sentido do adjetivo “quente”.
c) explica o sentido do adjetivo “quente”.
Questão 5
O trecho sublinhado funciona como adjunto adverbial de
lugar em:
a) “Estamos a poucos dias do verão […]”
b) “O mosquito da dengue, ou Aedes aegypti, é originário
do Egito […]”
c) “No Brasil, os primeiros relatos do mosquito datam do
final do século 19 […]”

Questão 2
(PUC- SP/2005)
“A colossal produção agrícola e industrial dos americanos
voa para os mercados com a velocidade média de 100 km
por hora. Os trigos e carnes argentinas afluem para os
portos em autos e locomotivas que uns 50 km por hora,
na certa, desenvolvem.”
As circunstâncias sublinhadas indicam, respectivamente, a
ideia de:
a) lugar, meio e finalidade.
b) finalidade, meio e afirmação.
c) finalidade, tempo e dúvida.
d) lugar, meio e afirmação.
e) lugar, instrumento e lugar.
Questão 3
(CESCEA - SP) Aponte a alternativa em que ocorre o
adjunto adverbial de causa:
a) Comprou livros com dinheiro.
b) O poço secou com o calor.
c) Estou sem amigos.
d) Vou ao Rio.
e) Pedro é efetivamente bom.
Leia o texto e faça o que se pede:
Onde o mosquito da dengue surgiu?
Estamos a poucos dias do verão, que começa em 21 de
dezembro. A estação mais quente do ano, apesar de ser
ótima para curtir praia e piscina, é marcada pelo retorno do
mosquito da dengue, que chega com tudo quando as
temperaturas sobem.
O mosquito da dengue, ou Aedes aegypti, é originário do
Egito e vem se espalhando pelo planeta desde o século 16,
época das Grandes Navegações. Ele chegou ao continente
americano no período colonial, por meio de navios que
traficavam escravos.
A primeira epidemia de dengue em terras americanas
aconteceu no Peru, no início do século 19, com surtos em
outros países, como Colômbia e Venezuela. No Brasil, os
primeiros relatos do mosquito datam do final do século 19,
em Curitiba (Paraná).
Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>.

LISTA 06

Questão 6
Assinale a única alternativa em que o termo destacado é um
predicativo do objeto:
a) O menino estava nervoso.
b) Os alunos são esforçados.
c) Ela chegou apressada.
d) O povo elegeu-o vereador.
e) João entrou apressado.
Questão 7
(Conpass) Identifique nas frases a seguir a que apresenta
predicativo do objeto:
a) ( ) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.
b) ( ) Cansados, os viajantes chegaram ao destino.
c) ( ) Os náufragos, desesperados, esperavam por socorro.
d) ( ) São inadmissíveis atitudes como estas.
e) ( ) O herói achou desprezível o motivo.
Questão 8
(FIAM-FAAM Centro Universitário)
Identifique a alternativa em que aparece um complemento
nominal.
a) Sanches esteve frio.
b) Tive medo de perdê-lo.
c) Exprimia-se brevemente.
d) O caso era outro.
e) Manobrava, então, para voltar, à carga.
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Os livros são importantes e acrescentam valor na
aprendizagem.
Os termos destacados na oração acima são
respectivamente:
a) predicativo do sujeito e complemento nominal.
b) complemento nominal e adjunto adnominal.
c) complemento nominal e predicativo do sujeito.
d) complemento nominal e objeto indireto.
e) predicativo do sujeito e objeto indireto

1)C
2)D
3)B
4)A
5)C
6)D
7)E
8)B
9)A
10)C

Questão 10
Leia e responda:
A necessidade de afeto era constante.
Com relação à oração acima, indique a alternativa certa.
a) O sujeito “necessidade” é um substantivo que está sendo
caracterizado pelo adjunto adnominal “de afeto”.
b) O complemento nominal é "constante".
c) “de afeto” e “constante" são complemento nominal e
predicativo do sujeito, respectivamente.
d) “de afeto” é o complemento nominal do substantivo
necessidade.
e) “constante” é predicativo do objeto.
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