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LÍNGUA PORTUGUESA 2º Ano EM- Profª -Simone 

Atividades para quarta-feira (29 de abril de 2020). 

Segundo a gramática tradicional, os termos da oração dividem-se em: 
essenciais, integrantes e acessórios. 

Os termos acessórios da oração são aqueles que podem ser retirados da 
frase sem alterar sua estrutura sintática, uma vez que não são indispensáveis. O 
seu uso, contudo, poderá ser importante e essencial para a compreensão da 
mensagem transmitida. 

Os termos acessórios da oração são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e 
o aposto.  

EXERCÍCIOS(Consultar apostila pp.41 a 43 ) 

1) A única alternativa que possui um adjunto adnominal destacado é: 

a) ( ) O primeiro beijo é inesquecível. 

b) ( ) Viajarei para o Havaí, paraíso dos deuses. 

c) ( ) Nunca ouvi essa música. 

d) ( ) Quebrei o vidro com uma pedra. 

2) Relacione os adjuntos adverbiais às suas classificações: 

a) ( ) Ela estuda para ser aprovada. 

b) ( ) A planta morreu com o frio. 

c) ( ) Ela certamente conseguirá um emprego melhor. 

d) ( ) O produto talvez venda muito. 

e) ( ) Eles só conversam sobre política. 

I. Afirmação 

II. Assunto 



III. Causa 

IV. Dúvida 

V. Fim, finalidade 

3) (IBGP) Assinale a alternativa em que o trecho grifado traz uso de um adjunto adverbial 

de tempo: 

a) ( ) “A proposta do Instituto Lado a Lado pela Vida, que coordena a ação (…)” 

b) ( ) “Nas redes sociais, a campanha vai tratar da saúde integral do homem (…)” 

c) ( ) “Com apoio do Senado Federal, o evento vai reunir profissionais de saúde (…)” 

d) ( ) “Durante todo o mês de novembro, serão realizadas atividades de orientação sobre 

o câncer de próstata (…) 

4) (FCC-Adaptada) O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, 

no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos, tradições e demais referências 

culturais do Estado. 

No contexto, o trecho destacado veicula a ideia de: 

a) ( ) explicação. 

b) ( ) proporção. 

c) ( ) concessão. 

d) ( ) finalidade. 

e) ( ) conclusão. 

5) Relacione as colunas de acordo com a definição adequada dos termos acessórios da 

oração: 

a) ( ) Adjunto adverbial 

b) ( ) Adjunto adnominal 

I. É um termo que possui valor adjetivo e que especifica ou delimita o significado de um 

substantivo. Pode ser expresso por adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome e numeral 

adjetivo. 

II. É um termo que se associa a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio 

intensificando-lhe o sentido ou denotando alguma circunstância. Pode vir representado 

por advérbio, locução ou expressão adverbial, ou uma oração. 

6) Identifique os adjuntos adnominais das orações abaixo: 



a) Os professores da escola estão de férias. 

b) Todos os livros foram catalogados. 

c) A menina feliz chegou. 

d) Alguns professores estão em greve. 

e) O primeiro beijo é inesquecível. 

7) Relacione as colunas quanto à classificação dos termos destacados nas orações: 

a) (    ) Durante a fala daquele poeta mineiro, muitas pessoas ficaram emocionadas. 

b) (    ) Nunca vi aquela mulher. 

c) (   ) Os melhores produtos daquela fábrica foram vendidos para um grande atacadista 

da cidade 

d) (   ) Encontrei bons exemplares na biblioteca da cidade. 

e) (   ) O ladrão quebrou o vidro do carro com uma pedra. 

I. Adjunto adnominal. 

II. Adjunto adverbial. 

8) (PUC- SP) “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. 

9) (Jota Consultoria) O adjunto adnominal foi grifado em: 

a) O professor de matemática recebeu o prêmio. 

b) O professor de matemática recebeu o prêmio. 



c) O professor de matemática recebeu o prêmio 

d) O professor de matemática recebeu o prêmio. 

e) O professor de matemática recebeu o prêmio. 

 

 


