
 

ATIVIDADES DE GRAMÁTICA 

1ª EM 

 

1. Correção da Apostila de revisão.  Frente 1 Gramática. 

Adjetivo e locução adjetiva 

1) A. Na expressão "interesse público", público é adjetivo; em "interesse do pú-

blico", público é substantivo. Como adjetivo, público concorda com o substan-

tivo a que se refere em gênero e número (assim, se o substantivo fosse femi-

nino e plural, o adjetivo assumiria as mesmas flexões: "tendências públicas"). 

Como substantivo, no segundo caso, público forma uma locução adjetiva com 

a preposição de. 

 

B. Interesse público é sinônimo de "interesse social" e refere algo que diz 

respeito à coletividade e a afeta. Interesse do público designa o que desperta 

curiosidade coletiva, ainda que tal curiosidade não seja motivada por interes-

ses justificáveis ou legítimos. 

2) a. O adjetivo covarde, atribuído ao substantivo Haemagogus, tem sentido fi-

gurado, metafórico, assim como o adjetivo assassina referindo-se a estrada. 

b. Trata-se de prosopopeia ou personificação, figura da família da metáfora 

que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou ani-

mais. 

3) a. A frase reescrita apresentaria a seguinte alteração: A serpente estava es-

condida sob a pedra. Dois minutos depois, o réptil já tinha atacado um cavalo. 

b. Pediu para usar o termômetro, mas o instrumento estava quebrado. 

4) a. As expressões vive aprontando e sair-se bem são exemplos do mesmo ti-

po de recurso que ocorre em cair de cama. 

b. As expressões apontadas na alternativa anterior são típicas da linguagem 

coloquial, portanto variantes populares. 

5) a. "Até lá os mosquitos transmissores da malária estão proibidos de picar os 

índios." 



 

b. Já que o Ministério só pode atuar em janeiro, essa passagem afirma ironi-

camente que os mosquitos estão proibidos de picar. O adjetivo proibidos cau-

sa o efeito irônico, já que não se pode baixar um decreto ministerial para evi-

tar a malária. Critica-se, dessa forma, a ineficiência do Ministério da Saúde. 

6) a. de gelo 

b.  dos sentidos; do conhecimento 

c. de neve; de fantasma (espectro) 

d. sem sal; sem gosto 

7) B 

8) D 

9) a. fraterno 

b. ígnea 

c. fraternal 

d. íctio, písceo 

e. imensurável – incomensurável 

f. inadmissível 

10) a. incorruptível 

b. juvenil 

c. motriz, motora 

d. senil 

e. lácteo 

f. febril 

2. Conteúdo On-line no site do Objetivo.  

 

Fazer o Módulo 19 - Adjetivo composto, na apostila.  

 

Assistir a 1º aula e fazer os exercícios, depois assistir a segunda aula e ir corri-

gindo.  

 

Faça anotações caso tenha dúvidas. 

 


