
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seus filhos são o que você come 

Uma pesquisa feita na Universidade Federal de Santa Catarina com 2.826 alunos de Florianópolis, 

de 7 a 14 anos, mostrou que pais obesos e com sobrepeso são uma forte influência para os filhos 

seguirem o mesmo caminho, principalmente em se tratando de meninas. Filhos de pais acima do 

peso têm 80% de chance de apresentar o mesmo problema. A taxa sobe para 150% quando falamos 

das filhas de pais acima do peso. Houve também uma diferença na influência de pais e de mães: 

enquanto eles tinham mais relação com sobrepeso dos filhos, elas interferiram mais no sobrepeso 

das filhas. 

Isso é só um exemplo de que não adianta repreender os filhos se você não for coerente com o que 

exige. Não tem sentido lascar uma bronca no filho porque descobriu que ele está fumando se você 

também fuma. Ou ficar bravo se ele abusar de bebida se você também o faz. 

BOUER, Jairo. Seus filhos são o que você come. Disponível em: <http://blog.educacional.com.br/jairo_bouer/seus-filhos-sao-o-que-voce-come/>. 

Acesso em: 14 Nov. 2012. 

  

1) O tipo de argumento que predomina na construção do primeiro parágrafo do texto é:  

 

a) Argumentação por comprovação. 

b) Argumentação por raciocínio lógico. 

c) Argumentação por ilustração. 

d) Argumentação por autoridade. 

e) Argumentação por exemplificação. 

 

 

 

2) No artigo “Seus filhos são o que você come”, qual é a tese apresentada pelo articulista?  

Que os filhos são o que os pais comem, por meio da sua da influência do pais, muitos filhos não 

comem corretamente. 

 

3) Como ele se posiciona em sobre esse tema?  

Diz que os pais são os maiores influenciadores com relação aos seus filhos. 

 

 

 

4) Observando o pequeno artigo acima, encontre:  
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a) Questão polêmica. 

Obesidade influenciada. 

 

b) Justificativa. 

Pais influenciam a alimentação dos filhos e ambos são obesos. 

 

c) Conclusão. 

Que o comportamento dos filhos é determinado, em sua maioria, pelo comportamento dos 

pais. 

5) Explique o que são:  

a) Argumento de raciocínio lógico. 

Determinado por causa e efeito. 

 

b) Argumento de autoridade. 

Determinado por uma pessoa experiente no assunto. 

 

 

6) Nas orações a seguir, reconheça os adjuntos adverbiais e explique que circunstâncias eles 

expressam:  

a) Se formos ao campo, ficaremos em uma fazenda. 

Ao campo – em uma fazenda - lugar 

b) Ganhou com esforço seu salário. 

Com esforço - modo 

c) Agitou lentamente seu achocolatado. 

Lentamente – modo 

d) Beatriz nunca responde aos meus chamados. 

Nunca – negação 

 

7) Levando em consideração que os adjuntos adverbiais podem ser classificados de acordo com 

as circunstâncias que exprimem, relacione as duas colunas.  

 

a) Adjunto adverbial de condição. 

b) Adjunto adverbial de companhia. 

c) Adjunto adverbial de intensidade. 

d) Adjunto adverbial de modo. 

 

( D   ) Abracei-o com carinho. 

( B   ) Saí com meu namorado. 

( C   ) A sopa estava muito saborosa. 

( A   ) Sem minha permissão, você não pode sair de casa. 

 

8) Destaque os adjuntos adnominais presentes nas frases a seguir:  

 

a) A nova moradora construiu uma linda residência de alvenaria. 

A – NOVA – UMA – LINDA – DE ALVENARIA  

b) Era uma linda camiseta de carnaval! 

UMA – LINDA – DE CARNAVAL 

c) O livro de geografia ficou sobre o balcão de madeira. 

O – DE GEOGRAFIA – O – DE MADEIRA 

d) O amigo verdadeiro é um presente valioso. 

O – VERDADEIRO – UM  - VALIOSO  



 

9) Indique se os termos destacados nas frases a seguir são adjuntos adnominais ou 

complementos nominais:  

 

a) Ele herdou de sua mãe o gosto por arte. 

SUA – O -  ADJ ADNOMINAL / POR ARTE – COMPLEMENTO NOMINAL 

b) Desde pequeno, mostrou talento para o desenho. 

PARA O DESENHO – COMPLEMENTO NOMINAL 

c) Os noivos ganharam dois faqueiros de prata. 

OS – DOIS – DE PRATA -  ADJUNTO ADNOMINAL 

d) A barba do avô estava branquinha. 

A – DO AVÔ – ADJ ADNOMINAL 

e) O elogio do aluno me emocionou. 

O – DO ALUNO – ADJ ADNOMINAL 

f) O incentivo do pai motivou Lucas a estudar. 

O – DO PAI – ADJ ADNOMINAL 

 

10)  Sublinhe o aposto de cada oração, e classifique-os. 

 

a) Laura, a menina de olhos verdes, está doente. 

A MENINA DE OLHOS VERDES – APOSTO EXPLICATIVO 

b) Dom Casmurro, de Machado de Assis, é leitura obrigatória neste ano. 

APOSTO – ESPECIFICATIVO 

c) A floresta Amazônica, reconhecida como o pulmão do mundo, está sofrendo com o 

processo de desmatamento. 

RECONHECIDA COMO O PULMÃO DO MUNDO – APOSTO EXPLICATIVO 

d) Os melhores alunos, Patrícia, Jorge e Camila, serão dispensados das aulas de reforço. 

PATRÍCIA, JORGE E CAMILA -  APOSTO ENUMERATIVO 

 

 

 

 

 

 

11)  Acrescente dados aos termos sublinhados nas orações, ampliando-os por meio do uso de 

aposto. 

 

a) Jorge reprovou nessa disciplina. 

JORGE, QUE ERA MEU PRIMO, REPROVOU NESSA DISCIPLINA 

b) O livro é fabuloso. 

O LIVRO “ MACAU” É FABULOSO 

c) O filme é extraordinário. 

O FILME “ CARROS” É EXTRAORDINÁRIO. 

d) O professor entregará os trabalhos ainda hoje. 

O PROFESSOR, QUE GOSTA MUITO DA TURMA, ENTREGARÁ OS TRABALHOS 



AINDA HOJE. 

 

 Considere as informações pertinentes da seguinte oração: 

 

 “Os operários da obra precisam de mais cimento.” 

 

12) O sujeito da oração é: 

 

a) Os operários 

b) Os operários da obra 

c) Mais cimento 

 

13) A classe gramatical a que pertence o núcleo do sujeito é: 

 

a) Substantivo 

b) Adjetivo 

c) Verbo 

 

14) O artigo os, nessa oração, desempenha a função de: 

 

a) Complemento nominal 

b) Adjunto adverbial 

c) Adjunto adnominal 

 

15) O predicado dessa oração é: 

 

a) Precisam 

b) De mais cimento 

c) Precisam de mais cimento.  

 

16) O núcleo do predicado é: 

 

a) Um verbo de ligação. 

b) Um verbo transitivo direto. 

c) Um verbo transitivo indireto. 

 

17)  A preposição de aparece nessa oração 

 

a) Uma única vez. 

b) Duas vezes, pois também está na contração da. 

c) Três vezes, uma vez que reaparece em uma combinação e em uma contração. 

 

Considere as informações pertinentes da seguinte oração: 

 

“Desde os tempos mais remotos, a humanidade busca a felicidade.” 

 

18) As palavras destacadas em “a humanidade busca a felicidade” são, respectivamente: 

 

a) Pronome / artigo. 

b) Artigo / artigo. 

c) Preposição / pronome.  

 



19)  O verbo dessa oração exige um complemento que é: 

 

a) A felicidade, objeto direto. 

b) A humanidade, objeto indireto. 

c) Tempos mais remotos, predicativo. 

 

20) Apesar de se ter uma resposta automática para a pergunta “Como você se chama?”, é correto 

afirmar que ela é de fato ambígua? Por quê? 

 

Sim, pois se pode compreender também como a própria pessoa chama a si mesma, embora o 

uso corrente ignore essa interpretação. 

 

 

 


