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Leia:  

Já pensou nisso? 

 

    Já reparou que antes de deitar os cães dão várias voltas no lugar? É que os animais se 
adaptaram para viver com a gente em nossas casas, mas não perdem algumas características 
naturais de quando viviam em grupos de outros cães ou lobos, seus antepassados. Essas 

voltinhas serviam para eles se prevenirem de espinhos ou perigos. Outros sinais que antes eram 
para a comunicação da matilha são usados com os humanos: pular no dono, por exemplo, é uma 
demonstração de que ele manda no grupo. Lamber é afeto e reverência, um sinal de respeito. 
Mostrar os dentes avisa que está bravo, mas não quer briga. Dá para entender, não é mesmo? 

 
Disponível em: <https://almanaquebrasil.com.br>. 

 

Questão 1 – Na frase que introduz o texto, o adjunto adnominal “os”: 
(     ) determina o substantivo “cães”. 
(     ) caracteriza o substantivo “cães”.  
(     ) complementa o substantivo “cães”. 
 

Questão 2 – Identifique a frase que apresenta uma locução adjetiva com função sintática de 
adjunto adnominal. Em seguida, grife-a: 
(     ) “Essas voltinhas serviam para eles se prevenirem de espinhos ou perigos.” 
(     ) “[...] é uma demonstração de que ele manda no grupo.” 
(     ) “Lamber é afeto e reverência, um sinal de respeito.” 
 
Questão 3 – Na passagem “[...] quando viviam em grupos de outros cães ou lobos, seus 
antepassados.”, o adjunto adnominal “outros” tem como referente: 
(     ) o nome “cães”. 
(     ) o nome “lobos”. 
(     ) o nome “antepassados”. 
 

Questão 4 – Em “Mostrar os dentes avisa que está bravo [...]”, o adjunto adnominal é: 
(     ) “os” 
(     ) “que” 
(     ) “bravo” 
 
Questão 5 – O pronome, com função de adjunto adnominal, foi incorretamente apontado em: 
(     ) “[...] para viver com a gente em nossas casas [...]” 
(     ) “[...] mas não perdem algumas características naturais [...]” 
(     ) “[...] Essas voltinhas serviam para eles [...]” 


