7º ANO • Língua Portuguesa
1. De acordo com o anúncio abaixo, assinale a opção certa,
de acordo com a norma-padrão, e justifique sua resposta.

LISTA 23

3. Considere a tirinha para responder às questões.

a) No primeiro quadrinho, aparecem duas partículas
“se”. Classifique-as sintaticamente.

2. Considere o texto para responder às questões.
O estômago e os pés
O estômago e os pés discutiam sobre a força de cada um.
Como os pés, a toda hora, dissessem que eram tão superiores em
força que carregavam o próprio estômago, este respondeu: “Mas,
meus caros, se eu não lhes fornecesse alimento, vocês não
poderiam carregar-me”.
Moral: Assim também, nas armadas, o número de soldados
nada significa, se os generais não são excelentes ao darem ordens.
Autor desconhecido.

a) Na oração “se eu não lhes fornecesse alimento”, qual é a
função sintática da partícula “se”?
b) A oração “O estômago e os pés discutiam sobre sua
força” está na voz verbal ativa. Reescreva-a na voz
verbal passiva analítica e sintética, identificando o
sujeito paciente e o agente da passiva.

b) Dê exemplos de verbos + partícula “se” que possuem o
mesmo valor sintático da primeira oração da tirinha.
4. As orações que seguem se constituem de verbos
acompanhados do pronome “se”, ora atuando como
pronome apassivador ora como índice de indeterminação
do sujeito. Dessa forma, analise-as, atribuindo a
classificação correta, seguindo o código expresso. Lembrese de que a classificação correta se encontra relacionada à
concordância que se dá entre o verbo e o respectivo sujeito.
(A) Pronome apassivador
(B) Índice de indeterminação do sujeito
Assistiu-se a grandes espetáculos naquela noite.
Promovem-se grandes eventos culturais.
Precisa-se de funcionários experientes e confiáveis.
Vive-se bem aqui.
Discutiram-se as novas estratégias a serem
aplicadas.
f. ( ) Alugam-se apartamentos para temporada.
g. ( ) Conserta-se aparelho doméstico.
h. ( ) Necessita-se de recursos financeiros.
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Disponível em: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobreconcordancia-verbos-acompanhados-se.htm#resp-3.
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GABARITO
1.

Na primeira frase, o verbo deverá estar no plural “Alugam-se”,
para que, assim, concorde com o sujeito paciente “Casas”, pois
está na voz passiva sintética; dessa forma, a partícula “se”
classifica-se como apassivadora. Já na segunda frase, a
partícula “se” trata-se de índice de indeterminação do sujeito
e, por isso, o verbo deverá estar no singular “Precisa-se”.

2.
a) Trata-se de uma conjunção subordinativa adverbial causal.
b) A força (suj. paciente) era discutida pelo estômago e os pés
(agente da passiva). // Discutia-se sobre a força.
3.
a) 1ª oração: verbo reflexivo.
2ª oração: conjunção subordinativa causal.
b) Levantar-se, pentear-se, cortar-se, arrepender-se etc.
4.
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