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Leia:  

A luta de uma vida 

 
Fiquei muito emocionada ao terminar de ler o livro Mandela, o africano de todas as cores, 

escrito por Alain Serres. A história do líder que lutou contra a política racista conhecida como 
Apartheid na África do Sul é de encher os olhos de lágrimas! 

Ele nasceu em 18 de julho de 1918. Seus pais o chamaram Rolihlahla, mas ele precisou 
adotar um nome diferente quando entrou na escola. Nelson Mandela acreditava em valores 
humanitários e de igualdade: seu sonho era que os povos de todas as cores convivessem em 
harmonia. 

Por defender esses ideais, ele ficou preso durante 27 anos. Depois de solto, tornou-se o 
primeiro presidente negro do país, em 1994. 

Vale a pena conhecer outros detalhes da vida desse grande homem. 
 

Disponível em: <http://chc.org.br>. 

 
Questão 1 – Sublinhe os termos que funcionam como adjunto adnominal no título da resenha: 

“A luta de uma vida”. 
 

Questão 2 – O pronome destacado não é um adjunto adnominal na frase: 
(     ) “[...] mas ele precisou adotar um nome diferente [...]” 
(     ) “[...] seu sonho era que os povos de todas as cores [...]” 
(     ) “Vale a pena conhecer outros detalhes da vida desse grande homem.” 
 

Questão 3 – Aponte a passagem que apresenta um numeral com função de adjunto adnominal. 
Em seguida, grife-o:  
(     ) “Ele nasceu em 18 de julho de 1918.” 
(     ) “Por defender esses ideais, ele ficou preso durante 27 anos.” 
(     ) “Depois de solto, tornou-se o primeiro presidente negro do país, em 1994.” 
 
Questão 4 – Na parte “[...] da vida desse grande homem.”, o adjunto adnominal “grande”: 
(     ) caracteriza o substantivo “homem”. 
(     ) determina o substantivo “homem”. 
(     ) complementa o substantivo “homem”. 
 
Questão 5 – Pode-se afirmar que a expressão evidenciada é um adjunto adnominal no trecho: 

(     ) “[...] é de encher os olhos de lágrimas!” 
(     ) “Nelson Mandela acreditava em valores humanitários e de igualdade [...]” 
(     ) “[...] era que os povos de todas as cores convivessem em harmonia.” 


