7º ANO • Língua Portuguesa

LISTA 19

1. Leia a tirinha abaixo e responda às questões.

ES PELH O , ES PELH O
MEU VO CÊ ME
A CH A A MA IS LIN D A
D E TO D A S ?

VO CÊ S EMPRE
PERGUN TA IS S O !

V OC Ê NUNC A
RESP ONDE! V OC Ê NÃO
ME C ONSI DERA MAI S BONI TA
QUA E BRANC A
DE NE V E?

TÁ LEGA L, EU
RES PO N D O !

S EMPRE A CH O A
S IN CERID A D E UMA
CO IS A PERIGO S A !

a) Observe a fala da bruxa no 1° quadrinho e classifique o verbo “achar”, de acordo com a transitividade verbal.
b) A expressão “a mais linda de todas” se refere ao sujeito ou ao objeto?

2. Leia a tirinha e faça o que se pede.

a) Qual é a classificação dos verbos “fiquei” e “respirei”, quanto à predicação?
b) Dê a classificação dos predicados “fiquei muito preocupada” e “respirei aliviada”.

3. Leia o texto abaixo para responder às questões.

SEM SINALIZAÇÃO
Recentemente, precisei de um mapa para chegar a um lugar à beira da Marginal Tietê. É claro que o mapa de nada adiantou, pois os
nomes das pontes estão afixados “nas” pontes e não “antes” delas. E não há placas anunciando a qual ponte se está chegando. Ao ver que
chegara a uma ponte de onde deveria orientar a ter saído antes, precisei passar por debaixo dela, pegar a alça e cruzá-la. Pergunto à CET ou ao
DSV: custa muito fazer placas com os nomes das pontes das Marginais dos Pinheiros e do Tietê, para que o cidadão saiba de qual ponte está se
aproximando? Por que isso ainda não foi feito?
Cláudia Costa. Sem sinalização. O Estado de S. Paulo, 31 out. 2004.
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a) No trecho “Recentemente, precisei de um mapa para chegar a um lugar [..]”, como se classifica o verbo “precisei”, de
acordo com a transitividade verbal?
b) Identifique o objeto desse verbo e classifique-o
4. Leia o trecho abaixo, da música Baú do Coração, do cantor Paulo Novaes, para responder ao que se pede.
[...] É como uma conversa com o interior
Que acaba escancarando todo o meu amor
É como se a resposta fosse a canção
Pra cada desenredo, uma composição
Mesmo em tantas vezes que falei demais
Eu não me arrependo, eu não volto atrás
Pois a sinceridade é meu maior dever
E nem que para isso eu tenha que sofrer [...]

a) Qual é a classificação do sujeito no verso “Mesmo em tantas vezes que falei demais”?
b) Transcreva do texto um verbo de ligação.

GABARITO
1.
a) Verbo intransitivo
b) Refere-se ao sujeito.
2.
a) São verbos intransitivos.
b) Os dois são predicados verbais.
3.
a) Classifica-se como verbo transitivo indireto.
b) “de um mapa...” – objeto indireto
4.
a) Sujeito desinencial / oculto
b) É – verbo ser.
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