7º ANO • Língua Portuguesa
Identifique e classifique os predicados das orações.
a) Achei seu livro muito bonito.
b) Mãe, nós estamos com fome!
c) Os professores, preocupados, atenderam os pais dos
alunos.
d) A polícia finalmente pegou o bandido.
e) A folha do caderno é branca.
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III. Naquela semana, minha irmã amanheceu doente.
IV. Existiam pessoas contra mim.
Há sujeito
A em todas as orações.
B apenas em I, II e IV.
C apenas em II, III e IV.
D apenas em I e II.
E apenas em I.

Leia o texto e faça o que se pede.
Texto 1
Em 1992, um pedregulho curioso foi encontrado em uma
fazenda no município de Campinorte, a 300 quilômetros de Goiás.
Após algumas análises, a teoria foi confirmada: o objeto não era
deste planeta. A rocha gigante era, na verdade, um meteorito de 4,5
bilhões de anos, que parece ter caído na Terra há mais de um
milênio.
As proporções também impressionaram. O meteorito
Campinorte, como ficou conhecido, tem 1,5 metro de largura, 76
centímetros de altura e pesa 1,4 tonelada. O tamanho significativo
o leva ao terceiro lugar do pódio de maiores meteoritos do Brasil –
e, a partir desta quinta-feira (12), ele ficará exposto no Museu de
Geodiversidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/ufrj-passa-a-abrigar-o-terceiro-maior-meteorito-dobrasil/. Acesso em: 20 ago. 2021.

Identifique o sujeito da primeira oração do texto e
classifique-o.
Identifique o que se pede em “O tamanho significativo o
leva ao terceiro lugar do pódio” (l. 6, texto 1).
a) Sujeito:
b) Núcleo do sujeito:
c) Transitividade verbal:
d) Predicado:
e) Complementos:
Identifique o que se pede em “A rocha gigante era, na
verdade, um meteorito de 4,5 bilhões de anos” (l. 3, texto
1).
a) Sujeito:
b) Núcleo:
c) Transitividade verbal:
d) Classifique o predicado desta oração:
e) Qual é a função sintática de “um meteorito de 4,5
bilhões de anos”?
Considere as orações abaixo.
I. Chovia mansamente.
II. O amor anoitecia em teu olhar.
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GABARITO
1.
a) achei seu livro muito bonito – verbo-nominal
b) estamos com fome – nominal
c) preocupados, atenderam os pais dos alunos - verbo-nominal
d) finalmente pegou o bandido – verbal
e) é branca – nominal
2. O pedregulho curioso (simples).
3.
a) Sujeito: O tamanho significativo
b) Núcleo do sujeito: tamanho
c) Transitividade: VTDI
d) Predicado: verbo-nominal
e) Complementos: o/ao terceiro lugar do pódio.
4.
a) Sujeito: A rocha gigante
b) Núcleo: rocha
c) Transitividade: VL
d) Predicado: nominal
e) Predicativo do sujeito
5. Letra C
(Em I, o verbo “chover” não requer sujeito, uma vez que expressa ação
impessoal. Em II, “O amor” é sujeito do verbo “anoitecia”. Em III,
“minha irmã” é sujeito do verbo “amanhecer”. Em IV, o verbo “existir”
é regido pelo sujeito “pessoas”.)
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