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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Os seus, os meus e os nossos 

 

Frank Beardsley (Dennis Quaid) é um viúvo que tem oito filhos. Quando ele reencontra 

Helen North (Rene Russo), sua namorada da adolescência, os trinta anos em que não se viram 

somem imediatamente. Helen também é viúva e tem dez filhos. Sem contar a ninguém, eles 

decidem se casar, mas as famílias não conseguem se entender, principalmente pela diferente 

criação que cada grupo recebeu. Enquanto os Beardsley são disciplinados, para os North, não 

existem regras. Com isso, os filhos de Helen não gostam de ter que dividir a mesma casa com um 

bando de arrumadinhos, enquanto os filhos de Frank não gostam de ter os bagunceiros dos North 

ao seu lado. Tentando resolver os problemas, Frank e Helen criam um plano que fará com que 

todos tenham que trabalhar juntos.  

Disponível em: <http://www.adorocinema.com>. 

 

Questão 1 – Há adjunto adnominal na passagem: 

(     ) “[...] em que não se viram somem imediatamente.” 
(  x ) “[...] que cada grupo recebeu.” 
(     ) “[...] que fará com que todos tenham que trabalhar juntos.” 
 

Questão 2 – O pronome grifado funciona sintaticamente como adjunto adnominal na frase: 

(     ) “Quando ele reencontra Helen North (Rene Russo) [...]” 
(     ) “Sem contar a ninguém, eles decidem se casar [...]” 
(  x ) “[...] não gostam de ter os bagunceiros dos North ao seu lado.” 
 

Questão 3 – Na frase “Helen também é viúva e tem dez filhos.”, o numeral que desempenha a 

função de adjunto adnominal é: 

(  x ) cardinal, pois indica uma quantidade certa. 

(     ) ordinal, pois indica uma posição.  

(     ) fracionário, pois indica uma parte de um todo.  

 

Questão 4 – Em “Os seus, os meus e os nossos [...]”, o adjunto adnominal “os” tem o objetivo de: 

(     ) explicar 

(  x ) definir 

(     ) complementar 

 

Questão 5 – O adjunto adnominal é considerado: 

(     ) um termo essencial da oração.  

(     ) um termo integrante da oração. 

(  x ) um termo acessório da oração.  

 


