
Ficha – Plantão 7.º ano 

 
1. Leia a tira e responda às questões a seguir. 

 
a) Nessa tira, temos exemplos de frases verbais e frases nominais. Identifique-as. 
 
b) Que locução verbal foi usada em uma das orações da tira? Identifique o verbo principal 
e o verbo auxiliar dessa locução. 
 
2. Assinale com X as alternativas que não apresentam uma frase. 
a) Mão Luisinho trêmula.                                              
b) Vocês assistiram à transmissão do jogo pela tevê? 
c) Em vez de nadar, preferiram jogar bola.  

d) O futebol povo paixão pelo tem brasileiro.  
e) O sobre verde era gramado céu.  
f) Clara passeava com as crianças no jardim. 

g) Fogo!           
 
3. Assinale o período que tem apenas uma oração. 
a) O cachorro brincava com as pessoas, mas não se afastava da esquina. 

b) Quando o jovem apontava lá longe, o cãozinho saía correndo ao seu encontro. 

c) A noiva acabou casando-se com um primo.  
d) O tempo passou e as pessoas se esqueceram do jovem. 

 
4. Sublinhe os verbos e as locuções verbais e separe com um traço as orações dos 
períodos compostos apresentados a seguir. 
a) "Assim que anoitecia,/ ele voltava para casa/ e levava sua vida normal de cachorro.” 

b) "O jovem morreu num bombardeio,/ mas no pequeno coração do cachorro não morreu a 
esperança." 

c) "Assim que via o dono,/ ia correndo ao seu encontro.”  

 
5. Identifique quantas orações há nos períodos compostos apresentados a seguir. 
a) Ela chegou da escola, fechou-se no quarto e foi ler a carta.  
 
b) Assim que amanheceu, saíamos logo da cama, tomamos café e fomos para praia. 
 
c) Anoiteceu rapidamente e as primeiras estrelas surgiram no céu escuro. 
 
d) O cachorro foi esperar o dono na esquina, como fazia todos os dias. 



 
e) Ele levantou-se, despediu-se dos amigos e voltou para casa. 
 
f) Ele tentou sair mais cedo do trabalho, mas não conseguiu e chegou bem tarde à festa.  
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito: 
 
1. a) Frases verbais: Já engessei seus braços e pernas. Vai coçar. 
Frases nominais: Agora uma notícia ruim... / Qual, doutor? 
 
b) A locução verbal usada é “vai coçar.”. 
Verbo principal: Coçar 
Verbo auxiliar: Vai 
 
2. a)  d)  e)  

 

3. c)  

 
4. a) anoitecia / voltava / levava  

b) morreu / morreu  

c) via / ia correndo   

 
5. a) 03 
b) 04 
c) 02 
d) 02 
e) 03 
f) 03 
 


