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6. Identifique nas frases seguintes os tipos de objetos. Utilize OD para 
objetos diretos e OI para objetos indiretos.

( ) Incêndio florestal já  destruiu quase tudo.

( ) Discordo totalmente de você.

( ) Previdência reajusta valor dos benefícios.

( ) Não confiava em si absolutamente.

( ) O direito ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores.
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7. Circule os adjuntos adnominais presentes nas seguintes orações:

A) O Repórter gaúcho fornecia os mínimos detalhes do acontecimento.

B) Aquele menino bom saiu três vezes.

C) Pode levar também este jornal; meu filho caçula já leu o caderno de
esportes.

D) O espetáculo de dança foi suspenso até segunda ordem.

E) No desfile, duas garotas lindíssimas vestiam calças e camisetas brancas.
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8. Sublinhe o agente da passiva das seguintes orações:

A) O jogador foi homenageado pelos diretores.

B) Los Angeles foi destruída por um terremoto.

C) Muitos erros foram cometidos pelo treinador da seleção.

D) O verdadeiro motivo do crime foi descoberto pela imprensa e pela polícia.

E) Propagandas enganosas eram feitas por aquela empresa.

F) Várias aves exóticas foram criadas pelos ecologistas.
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9. Assinale a única alternativa que possui um aposto enumerativo:

a) Iracema, virgem dos lábios de mel, é a visão do índio pelo Romantismo.

b) Pop, sertanejo e rock, esses estilos são muito tocados na rádio da cidade.

c) Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade linda.

d) Reeducação alimentar, exercícios físicos e determinação, todos esses fatores são
essenciais para a perda de peso.

e) Três coisas são fundamentais para o sucesso: organização, disciplina e
compromisso.
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10. 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


