7º ANO • Língua Portuguesa
1.

Leia o texto a seguir e responda às questões:

De novo a Terra do Nunca
Uma história escrita há séculos pode ainda ser
interessante? É claro! Esses contos que nunca morrem levam
o nome de clássicos da literatura. Essas histórias são quase
imortais e vão continuar fazendo sucesso por muito tempo…
A história de Peter Pan, por exemplo – o menino que
nunca cresceu e que mora em um lugar encantado, a Terra
do Nunca. No enredo, três crianças da família Darling são
convocadas para conhecer o lugar e, junto com Peter, voam
direto para o tal mundo mágico. Lá, encontram uma fada, a
Sininho, um grande vilão, o Capitão Gancho, e muita, mas
muita aventura mesmo.
Lembrou de tudo e ficou com vontade de reler? Que
tal conhecer uma nova edição dessa aventura contagiante?
Uma bela carona que vai direto para a Terra do Nunca! Anote
aí…
Disponível: <http://chc.org.br>.

a) No primeiro parágrafo, foi apresentado um verbo
impessoal. Indique a oração na qual ele se faz presente:
b) O verbo fazer é impessoal em qual das orações a seguir?
“Este livro nos faz sonhar”, “Faz muito tempo que li este
clássico da Literatura” e “A história de Peter Pan faz
muito sucesso”.
2.

LISTA 12

a) No primeiro quadrinho há a oração “Vamos pedir
alguma coisa?”, classificamos o verbo “pedir” como
significativo ou de ligação? Justifique.
b) Retire da tirinha um verbo de ligação.
3.

Leia a tirinha a seguir e responda às questões:

a) Identifique o sujeito e o predicado da oração do 1°
quadrinho:
b) Classifique o verbo da primeira oração em significativo
ou de ligação e justifique sua resposta:
c) Qual o núcleo do predicado da primeira oração?
d) O predicado da primeira oração classifica-se em verbal
ou nominal?
4.

Observe o poema “Os Poemas” de Mário Quintana e
responda à questão abaixo:

Leia a tirinha a seguir e faça o que se pede:
Os Poemas
Os poemas são pássaros que chegam
não se sabe de onde e pousam
no livro que lês.
Quando fechas o livro, eles alçam voo
como de um alçapão.
Eles não têm pouso
nem porto
alimentam-se um instante em cada par de mãos
e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias,
no maravilhado espanto de saberes
que o alimento deles já estava em ti…

a) “[...] eles alçam voo como de um alçapão”, identifique e
classifique o predicado dessa oração:
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GABARITO
1.
a)
b)

“Uma história escrita há séculos”
“Faz muito tempo que li este clássico da literatura”

2.
a) É um verbo significativo, pois indica a ação de pedir.
b) “Estava”
3.
A alegria – sujeito / é contagiosa – predicado
Verbo de ligação, pois não indica uma ação, e sim um
estado, qualidade ou classificação.
c) Contagiosa.
d) Classifica-se em predicado nominal, pois tem como
núcleo a palavra “contagiosa”, que é um adjetivo.

a)
b)

4.

a) Predicado: alçam voo como de um alçapão /
Predicado verbal.
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