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1. Leia este texto:

  

QUAL É O DISCO DE MÚSICA POP MAIS RARO E VALIOSO DO MUNDO?

  

Só pode ser um compacto de 78 RPM, de 1958, do grupo Quarrymen, embrião dos 
Beatles 

 

formado por John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, mas sem Ringo Starr. 
No lado A, o disco traz uma versão de That ll Be the Day , clássico de Buddy Holly, um dos 
maiores nomes do rock n roll dos anos 50. No lado B, encontra-se In Spite of All the Danger , 
raríssima parceria gravada entre McCartney e Harrison. Existe só uma cópia desse compacto, 
pertencente ao próprio McCartney, que o arrematou do dono anterior por uma quantia não 
divulgada  especula-se que, no mínimo, 1 milhão de dólares. 

  

O lado A havia sido lançado em alguns discos piratas, mas o B permaneceu inédito até 
1995, quando saiu a coletânea Anthology, primeiro lançamento oficial de ambas as faixas.

  

Já o disco comercial mais valioso é a edição original de Yesterday and Today

 

(1966), 
dos Beatles, recolhida logo após o lançamento por causa da capa, considerada chocante, em 
que o grupo aparece vestido de aventais de açougueiro, nacos de carne e bebês de plástico 
desmembrados. Um exemplar foi vendido recentemente em um leilão por 38 500 dólares.

 

(Revista Superinteressante, abril de 2004)

  

a) No 1º parágrafo, de acordo com o contexto, a palavra piratas é um substantivo ou um 
adjetivo? Por quê?

  

b) Construa uma frase em que a palavra pirata aparece como pertencente à classe gramatical 
distinta daquela que você deu na resposta anterior.

  

c) Identifique os adjetivos na frase: Já o disco comercial mais valioso é a edição original de 
Yesterday and Today .

  

d) Identifique as locuções adjetivas neste trecho: o grupo aparece vestido com aventais de 
açougueiro, nacos de carne e bebês de plástico desmebrados .

  

2. Nem toda locução adjetiva tem um adjetivo correspondente. E as que têm nem sempre 
podem ser substituídas por um adjetivo sem prejuízo de significado. Há certos casos em que se 
emprega preferencialmente o adjetivo em vez da locução, como, por exemplo, em globo 
ocular no lugar de globo do olho , sangue venoso no lugar de sangue das veias ; outras 
vezes ocorre o contrário, com a locução tendo prioridade sobre o adjetivo, como,  por 
exemplo, em anel de ouro em vez de anel áureo

  

Como exercício de ampliação de vocabulário, substitua por adjetivos correspondentes 
as locuções adjetivas:

  

a) problemas de ouvido, do nariz, do fígado, do rim.

 

b) amor de pai, de mãe, de filho, de irmão.

 

c) greve de professores, de alunos.

 



d) mudança de som, de visão.

 
e) comida sem cheiro, sem gosto, com sal.

 
f) partido da maioria, da minoria.

 
g) problemas da cidade, do campo, da ilha.

 
h) período da manhã, da tarde, da noite.

  
3. Grande parte dos adjetivos pátrios é simples, mas há também compostos, como, por 
exemplo, anglo-francês, euro-asiático, indo-europeu. Nesses casos, o primeiro elemento do 
adjetivo composto apresenta uma forma reduzida, de origem culta. Veja as principais:

  

afro  africano

      

anglo  inglês

 

austro  austríaco

     

euro  europeu

 

franco  francês

     

greco  grego

 

hispano  hispânico, espanhol

    

indo  indiano

 

ítalo  italiano

      

luso  lusitano

 

nipo  nipônico, japonês

    

sino  chinês

 

teuto  alemão

   

Forme os adjetivos pátrios compostos para os seguintes substantivos:

 

a) império chinês e japonês.

   

f) trovadores galegos e portugueses

 

b) conflitos alemães e brasileiro

  

g) Antiguidade grega e latina

 

c) línguas indianas e européias

   

h) ginásio inglês e espanhol

 

d) literatura francesa e provençal

  

i) acordos portugueses e brasileiro

 

e) atlas italiano e suíço

    

j) relações africanas e européias

  

4. Os adjetivos são largamente empregados, tanto na escrita quanto na fala, para caracterizar 
seres e coisas, indicando tamanho, cor, tipo, forma, qualidades, defeitos, etc. Entretanto, em 
uma notícia jornalística, por exemplo, evita-se empregar adjetivos que envolvam avaliações ou 
uma carga elevada se subjetividade, uma vez que esse tipo de texto deve se ater aos fatos 
narrados e ser o mais impessoal possível. 

  

Em quais itens os adjetivos expressão opinião e em quais não há opinião expressa?

  

I) rapaz maravilhoso, bonitão

 

II) caixa amarela, retangular, nova

 

III) material atóxico e reciclável

 

IV) modelo estonteante, exuberante

 

V) calça larga, comprida e escura

  

5. Muitos adjetivos têm mais de um significado, dependendo da posição que ocupam em 
relação aos substantivos. Assim, por exemplo, o adjetivo alto, anteposto ao substantivo 
funcionário, significa funcionário de posição elevada ; se posposto, significa funcionário de 
estatura elevada . Dê o significado dos adjetivos nos pares de expressões a seguir:

 

a) bravo garoto / garoto bravo

   

c) simples exercício / exercício simples

 

b) velho amigo / amigo velho

   

d) pobre gente / gente pobre
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