
FERNANDO 
SANTOS

GRAMÁTICA 03 PERÍODO 
SIMPLES

PAZ NA 
ESCOLA

08.05.2020



2



3

1.COMPLEMENTOS VERBAIS ( O.D. / O.I.);

2.COMPLEMENTO NOMINAL;

3.AGENTE DA PASSIVA;

4.ADJUNTO ADNOMINAL;

5.ADJUNTO ADVERBIAL;

6.APOSTO;

7.EXERCÍCIOS.



PERÍODO SIMPLES
PROF. FERNANDO SANTOS
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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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Adjunto adnominal – Junta-se a um 
SUBSTANTIVO, modificando-o.  

Representantes Morfológicos: 

 Artigo; 

Adjetivo;

Pronome Adjetivo; 

Numeral Adjetivo ;

Locução Adjetiva.

Ex.: “O menino chegou cedo” 

Ex.: “Aqueles meninos saíram da 
escola” 

Ex.: “Meninos do interior são 
sinceros” 

Ex.: Fiz dois bolos ontem. 

Ex.: Precisamos de bons  livros.
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Adjunto adverbial – acompanha  verbo, adjetivo ou advérbio, exprimindo uma 
circunstância.

Ex.: “O inverno chegou cedo”

Ex.: “Os viajantes chegaram ao Recife”.

Ex.: Você canta muito bem.

O adjunto adverbial pode ser expresso por:

1) Advérbio: O balão caiu rapidamente.
2) Locução Adverbial: O carro caiu da ponte.
3) Oração: Quando essa pandemia passar, seremos pessoas melhores.
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Aposto – Termo que explica, esclarece, 
desenvolve um outro.

Ex.: Olga Benário, comunista e judia, foi 
deportada para a Alemanha nazista.

Ex.: Desejo-lhe uma coisa: felicidade.

Vocativo – Termo usado para chamar a 
atenção do interlocutor. 

Ex.: Júlia, comprei o seu presente.
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01. (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.
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02. Destaque do primeiro quadrinho os ADJUNTOS ADNOMINAIS e diga a que 
substantivos eles se referem.
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03. Classifique o termo em destaque conforme a 1ª coluna:
( 1 ) Adjunto adnominal                                                      
( 2 ) Adjunto adverbial                                                       
( 3 ) Vocativo                                                                            
( 4 ) Aposto

(    ) A enchente alagou a cidade de Blumenau.                               
              
(    ) “Obedecei, meninos, às leis do vosso país.”                              
                                 
(    ) A voz ainda saía bonita                                                  
(    ) "Tens um coração de ouro!” 



04. 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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05.  Em “a linguagem do amor está nos olhos” – os termos grifados são 
respectivamente:

a) complemento nominal e predicativo do sujeito;
b) adjunto adnominal e predicativo do sujeito;
c) adjunto adnominal e objeto direto;
d) complemento nominal e adjunto adverbial;
e) adjunto adnominal e adjunto adverbial.
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06) 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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08. Assinale a frase cujo termo sublinhado não é sujeito: 
                                                                                         

A) Ouviam-se vozes estranhas.                                                          

B) Pensava-se em coisas estranhas.                                              

C) Viam-se coisas estranhas.                                                       

D) Expunham-se coisas estranhas.                                          

E) Propagavam-se vozes estranhas.
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09. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações 
abaixo. 

1. Todos nós consideramos a sua atitude infantil.                             
2. A multidão caminhava pela estrada poeirenta.
3. A criançada continua emocionada.

A.  1 – predicado verbal, 2 – predicado nominal, 3    – predicado verbal.
B.  1 – predicado nominal, 2 – predicado verbal, 3 – predicado verbo-nominal.
C.  1 – predicado verbo-nominal, 2 – predicado verbal, 3 – predicado nominal.
D.  1 – predicado verbo-nominal, 2 – predicado nominal, 3 – predicado verbal.
E.  1 – predicado nominal, 2 predicado verbo-nominal,3 predicado nominal.
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10) Reescreva as orações passando termos destacados para o plural.
 
a) Precisa-se  de datilógrafo. 
b) Vende-se máquina.
c) Arruma-se armário. 
d) Acredita-se em jogo melhor. 
e) Plastifica-se documento.
f) Vende-se apartamento .
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