7º ANO • Língua Portuguesa
Posição do sujeito, concordância do verbo com sujeito e
núcleo do sujeito.
1. Leia o texto a seguir e responda às questões:
Paulo morava na fazenda com seus avós, todos os dias
acordava cedo, tomava banho, comia alguma coisa e ia direto para
o curral. Tirava leite das vacas, ajudava os bezerros, organizava o
local e voltava para a casa, já cansado de um dia que ainda mal
começara. Quando voltava, sempre via que ciscavam
despreocupadas as galinhas de sua avó, como se não houvesse
nada melhor para ser feito.

a) Na oração “ciscavam despreocupadas as galinhas de
sua avó”, o sujeito e o predicado estão em uma ordem
diferente do habitual. Indique qual é essa ordem:

LISTA 05

3. Leia a seguir o trecho da música “Samba do Arnesto” e
responda às questões:
[...] No outro dia encontremo com o Arnesto
Que pediu desculpas, mas nós não aceitemos
Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa
Mas você devia ter ponhado um recado na porta
Compositores: Adoniran Barbosa / Alocin

a) No trecho apresentado há um erro de concordância
verbal em um dos versos, indique qual:
b) Modifique o trecho para que fique correto quanto à
concordância verbal:
4. Leia a tira a seguir e indique o núcleo do sujeito da
primeira oração:

b) Agora, passe para a ordem direta essa oração:
2. Leia a tira a seguir e responda:

BROWNE, C Hagar, o horrível. Jornal O GLOBO. Segundo Caderno. 20 fev. 2009.

5. Leia o texto a seguir e faça o que se pede:

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

a) Indique a oração que apresenta a ordem inversa de
sujeito e predicado:
b) Passe a oração para a ordem direta:
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Os turistas vão à praia todos os anos, principalmente as
praias do nordeste brasileiro. Depois de muito tempo, eu, meu pai
e minha e mãe resolvemos conhecer uma delas, a Praia do Francês
em Maceió. Os vendedores queriam nos vender tudo, meu pai
comprou um boné e minha mãe escolheu uma canga muito bonita.
Já quero voltar mais vezes para a praia!

Nas orações: “Os turistas vão à praia todos os anos”, “Eu,
meu pai e minha mãe resolvemos conhecer uma delas”,
“Os vendedores queriam nos vender tudo”, é possível
identificar o sujeito e consequentemente o núcleo do
sujeito de cada uma delas.
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a) Identifique o núcleo do sujeito na oração: “Os turistas
vão à praia todos os anos”:

GABARITO
1-

b) Identifique o núcleo do sujeito na oração: “Eu, meu pai
e minha mãe resolvemos conhecer uma delas”:

a) Ordem inversa.
b) As galinhas ciscavam despreocupadas.

2-

a) É incrível a importância do dedo indicador.
b) A importância do dedo indicador é incrível.

c) Identifique o núcleo do sujeito na oração: “Os
vendedores queriam nos vender tudo”:

3-

a) Nós não se importa.
b) Nós não nos importamos.

45-

Você.
a) Turistas.
b) Eu, meu pai e minha mãe.
c) Vendedores.
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