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Língua Portuguesa -2º Ano EM- Prof ª -Simone 

Atividades para quarta-feira (22 de abril de 2020). 

Termos Acessórios da Oração 

Adjunto Adnominal é o termo capaz de modificar e está acompanhado de 

um substantivo dentro da oração. Esse termo é responsável por atribuir 

características e outros elementos, está sempre acompanhando o 

substantivo nuclear que tem função sintática, em outras palavras, o 

núcleo da oração. 

 

A oração é constituída por termos essenciais e outros dispensáveis, que 

se relacionam até que a compreensão e o seu significado se forme. O 

adjunto adnominal não é um elemento fundamental na oração, pois ela 

continua compreensível mesmo com a sua retirada. 

O Objeto Direto é um complemento verbal que, geralmente, não é acompanhado por 

preposição. Assim como o objeto indireto, tem a função de completar o verbo 

transitivo, o qual sozinho não consegue fornecer informação com sentido completo. 

Complemento nominal. É o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja 

verbo. Assim, pode referir-se a substantivos, adjetivos ou advérbios, ... 

Agente da Passiva é o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo 

na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de preposição. 

Predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma 

qualidade ao sujeito. Essa função é feita por meio de um verbo que pode ou não ser 

de ligação. Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. 

Adjunto adverbial. É o termo da oração que indica uma circunstância (dando ideia de 

tempo, lugar, modo, causa, finalidade, etc.). O adjunto adverbial é o termo que 

modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. 

Aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para 

explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por 

vírgula, dois-pontos ou travessão. 

Qualquer dúvida estou à disposição! 

EXERCÍCIOS 

1 – (U.E. Maringá) – O Brasil jovem está “curtindo” o vestibular. 

http://www.uem.br/


Os termos destacados no período acima são, respectivamente: 

a) adjunto adverbial e objeto direto 

b) predicativo do sujeito e objeto direto 

c) adjunto adnominal e complemento nominal 

d) adjunto adnominal e objeto direto  

e) adjunto adverbial e predicativo do sujeito 

2 – (Vunesp) –  

“De resto não é bem uma greve, é um lock-out, greve dos patrões, que suspenderam o 

trabalho noturno”. 

“Muitas vezes lhe acontecera bater à campainha de uma casa e ser atendido por uma 

empregada ou por outra pessoa qualquer”. 

“E, às vezes, me julgava importante.” 

Identifique a alternativa em que os termos em destaque aparecem corretamente 

analisados quanto à função sintática: 

a) Predicativo, sujeito, objeto direto 

b) Aposto, agente da passiva, predicativo 

c) Objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial 

d) Complemento nominal, adjunto adverbial, aposto 

e) Vocativo, adjunto adnominal, predicativo 

Saiba quais são os tipos textuais para entender ainda mais a matéria. 

3 – (Unimep – SP) – Em:  “… as empregadas das casas saem apressadas, de latas e 

garrafas na mão, para a pequena fila de leite”, os termos destacados são, 

respectivamente:  

a) Adjunto adverbial de modo e adjunto adverbial de matéria. 

b) Predicativo do sujeito e adjunto adnominal 

c) Adjunto adnominal e complemento nominal 

https://www.vunesp.com.br/
https://beduka.com/blog/exercicios/portugues-exercicios/exercicios-sobre-tipos-textuais/
http://unimep.edu.br/


d) Adjunto adverbial de modo e adjunto adnominal 

e) Predicativo do objeto e complemento nominal 

4 – (UFSC) – Observe os períodos abaixo e assinale a alternativa em que o lhe é adjunto 

adnominal: 

a) “…anunciou-lhe: Filho, amanhã vais comigo.” 

b) O peixe cai-lhe na rede. 

c) Ao traidor, não lhe perdoaremos jamais. 

d) Comuniquei-lhe o fato ontem pela manhã. 

e) Sim, alguém lhe propôs emprego. 

5 – (UFSE) – Identifique a alternativa em que todos os termos destacados têm a função 

de adjunto adnominal. 

a) As funcionárias estavam absolutamente impossibilitadas de reagir. 

b) Traga-o até aqui, com todas as bagagens. 

c) Belíssimas gravuras foram vendidas por eles. 

d) Eles chegaram muito tarde e jantaram sozinhos. 

e) Os pareceres dos técnicos lhe foram plenamente favoráveis. 

6 – (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. 

https://ufsc.br/
http://www.ufs.br/
https://www.pucsp.br/home


CORREÇÃO DA ATIVIDADES DO DIA 15/04/2020 

1-E 

2-A 

3-D 

4)C 

5)C 

 

6)a- que não voltasse para a casa 

b- virgem dos lábios de mel 

c- corda /serrote/e escada 

d- esses estilos 

e- a maior floresta tropical do mundo 

7)pai/meu amigo/mãe/Pedro/caros colegas 

8)D 

9)B 


