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Namoro precoce entre jovens gera discussão entre pais e filhos

“Toda menina que enjoa da boneca é o sinal que o amor já chegou
ao coração”. Essa famosa música de Luiz Gonzaga tem sido uma
realidade na vida de muitos adolescentes. Meninos e meninas entre 12
e 16 anos têm entrado em relacionamentos sérios cada vez mais cedo.
E o dia 12 de junho será o primeiro Dia dos Namorados para muitos
deles.

Laryssa Oliveira, de 12 anos e Matheus Henrique, de 14 anos,
estão juntos há 6 meses. Esse é o primeiro namoro do casal e
consequentemente será a primeira vez que os pombinhos vão
comemorar o Dia dos Namorados. A estudante diz que preferiu contar
logo para a mãe sobre o início do relacionamento com Matheus.
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“Conheci ele na igreja que estou frequentando. Começamos a
namorar e desde então percebi que estava rolando alguma coisa
entre a gente. Sou bastante próxima da minha mãe e não quis
esconder essa situação dela. Mesmo sendo muito nova, minha
mãe aceitou o namoro e estamos bem juntos, não me arrependo
de ter aberto o jogo. Hoje, namoro em casa e não preciso
esconder nada de ninguém”, conta Oliveira.

(Adaptado de http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/06/namoro-precoce-entre-jovens-gera-

discussaoentre-pais-e-filhos.html)
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1. A palavra precoce presente no título do texto é um adjetivo. Qual o 
sentido dela?

A palavra precoce traz o sentido de algo feito antes do tempo ideal.
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2. O que o autor quis dizer com o trecho da música que inicia o texto?

O autor iniciou o texto com um trecho de música para justificar o 
momento em que uma menina se apaixona e quer namorar.

6



3. Qual foi a atitude da menina logo que começou a namorar?

Contar à mãe sobre o novo relacionamento.
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4. Onde foi que os namorados se conheceram?

Na igreja em que Laryssa está indo.
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A

5. A palavra que inicia o texto “Toda” poderia ser substituída por qual 
alternativa abaixo sem erro gramatical ou mudança de sentido?

a) Qualquer

b) Mesma

c) Outra

d) Nenhuma

e) Todas 
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C

6. De acordo com o texto, qual é a idade em que jovens começar a 
namorar sério cada vez mais cedo?

a) Qualquer idade. 

b) Com mais de 16 anos. 

c) De 12 a 16 anos. 

d) De 13 a 17 anos. 

e) A partir dos 13 anos. 
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D

7. “Conheci ele na igreja que estou frequentando”. De quem é essa fala?

a) Luiz Gonzaga.

b) Matheus.

c) Henrique.

d) Laryssa.

e) O autor do texto. 
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E

8. A criação deste texto surgiu com a intenção de publicar o quê?

a) Uma redação escolar.

b) Uma receita de bolo.

c) Um livro com uma história de amor.

d) Uma biografia.

e) Uma notícia.
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E

9. Podemos entender que Laryssa e Matheus costumam se encontrar 
onde?

a) Somente na escola onde estudam.

b) Na igreja e na escola.

c) Na fazenda do avô de Matheus.

d) Na casa de Laryssa e na escola.

e) Na igreja e na casa de Laryssa. 
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1. Complemento Nominal – completa nome com o auxílio de uma 
preposição.

Ex.: Agi favoravelmente aos alunos.

2. Objeto Direto – Completa verbo transitivo direto sem auxílio de 
preposição.

Ex.: Ele procura a felicidade. 

3. Objeto indireto – Completa verto transitivo indireto com auxílio de ua
preposição.

Ex.: Os alunos confiam em seus professores. 
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4. Agente da Passiva:  Refere-se a um verbo na voz passiva, sempre 

introduzido por preposição. 

Ex.: As terras foram desapropriadas pelo governo. 

Ex.: A cidade estava cercada de inimigos
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1. 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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2. 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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3. Em “Depende de vocês!, o

termo destacado classifica-se

sintaticamente como

A) complemento nominal.
B) predicado.
C) núcleo do predicado.

D) objeto direto.

E) objeto indireto.
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4. Classifique os verbos assinalados em VI, VTD, VTI, VTDI

a) Analfabeto olhando as estrelas.

b) Trabalhei muito hoje.

c) Lembrei o velho ditado dos bêbados.

d) Mas o tempo avança.

e) Agora medito no seio de uma noite madura.

f) Não tenho sono.

g) Não telefonarei para ninguém.

h) As estrelas marcham sempre na mesma direção.

i) Quase não vejo o mar.

j) Cai uma estrela.
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5. Dentre as orações abaixo, uma contém complemento nominal. Qual?

a) Meu pensamento é subordinado ao seu.
b) Você não deve faltar ao encontro.
c) Irei à sua casa amanhã.
d) Venho da cidade às três horas.
e) Voltaremos pela rua escura ...
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6. Use complementos nominais para completar os sentidos dos nomes a 
seguir:
a) Ninguém mais tem interesse ______________________________.
b) Não sei quem foi o responsável ____________________________.
c) O respeito __________________ é fundamental.
d) A venda ________________ foi lucrativa para o país.
e) Independentemente ____________________, iremos à manifestação 
pela paz.
f) Esperamos ser úteis ________________________.
g) Perdi a confiança _______________________.
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07. Em: As ruas foram lavadas pela chuva / Tinha grande amor à 

humanidade / Ele é carente de virtudes. Os termos destacados são, 

respectivamente:

A) complemento nominal, agente da passiva, complemento nominal

B), agente da passiva, complemento nominal, objeto indireto

C) objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto indireto

D) agente da passiva, complemento nominal, complemento nominal

E) objeto direto, objeto indireto, complemento nominal
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