
 

  
 

 

17M3Por_PD_22_2021.docx  |  7º ANO  ::  3º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | set/2021      pág. 1 de 1 

 Leia a tirinha e responda às questões 1 e 2. 

 

 

 

No primeiro quadrinho, Calvin faz um pedido à mãe dele. 

Sobre a fala dele, responda ao que se pede. 

a)  Identifique e classifique o sujeito da oração que 

aparece na fala dele.  

b) E qual é o predicado dessa mesma oração? Identifique-

o e classifique-o.  

 

Pode-se classificar o termo “Calvin”, presente nos três 

primeiros quadrinhos, como um 

A  sujeito simples. 

B  vocativo. 

C  objeto direto. 

D  objeto indireto. 

 

Os adjuntos adverbiais são termos acessórios que podem 

ser adicionados nas orações. Nesse contexto, transcreva 

adjuntos adverbiais e indique a circunstância expressada 

por cada um nas frases a seguir. 

a)  Maria se machucou ontem. 

b) Aquela menina estuda muito. Com certeza, irá ser 

aprovada no teste.  

c)  Na casa de Carlos, todos os alunos do colégio se 

reuniram. 

d) Luísa se machucou e os pais dela ficaram extremamente 

preocupados. 

e) Eu saí com a minha irmã e fomos ao shopping.  

 

 

 

 

Transcreva e classifique da expressão “depois do almoço, 

Camila e Marcela emprestaram um livro à prima da 

Fernanda”: 

 Sujeito:  __________________________________________________  

 Núcleo do sujeito:  ______________________________________  

 Predicado: _______________________________________________  

 Transitividade verbal:  _________________________________  

 Complementos:   _________________________________  

 

(UFPR - adaptado) Na oração “O alvo foi atingido por uma 

bomba formidável”, a locução por uma bomba formidável 
tem a função de 

A  Objeto direto. 

B  Objeto indireto. 

C  Agente da passiva. 

D  Sujeito. 

E  Adjunto adverbial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GABARITO: 

1. a) Sujeito desinencial (eu). 

b) “dirigir na volta”. Predicado verbal. 

2. B 

3. a) Ontem – circunstância de tempo. 

b) Com certeza – circunstância de afirmação. 

c) Na casa de Carlos – circunstância de lugar. 

d) Extremamente – circunstância de intensidade. 

e) Com a minha irmã – circunstância de companhia.  

4. Sujeito: Sujeito composto – Camila e Marcela 

Núcleo do sujeito: Camila; Marcela 

Predicado: Predicado verbal – emprestaram um livro à prima da 

Fernanda 

Transitividade verbal: VTDI 

Complementos: OD – um livro; OI – à prima de Fernanda; 

Adjunto adverbial de tempo – depois do almoço 

5. C 
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