7º ANO • Língua Portuguesa
1. Em relação ao conceito de frase, oração e período, julgue
os itens a seguir em C (certo) e E (errado) e, em seguida,
marque a opção com a sequência correta.
I. A frase é todo enunciado linguístico (com ou sem
verbo) por meio da qual transmitimos nossas ideias.
II. O enunciado “Bom dia” é classificado como oração.
III. O período pode ser simples (se formado por só uma
oração) ou composto (se formado por mais de uma
oração).
IV. O enunciado “Aquele cachorro mordeu o carteiro” é
classificado como período composto.

A
B
C
D
E

E, C, E, C
C, E, C, E
C, E, E, C
E, C, C, E
C, C, E, E

2. Analise as afirmações feitas entre parênteses e assinale a
opção correta.
A Bom dia! (oração)
B Eu fui ao cinema! (frase nominal)
C O menino não obedeceu ao pai. (período composto)
D Eu visitei minha tia ontem. (oração)
E O time jogou bem, mas não ganhou o jogo. (período
simples)
3. Observe a imagem abaixo e responda as questões:

LISTA 02

a) O enunciado: “Mais qualidade e energia para a sua
vida.” Pode ser classificado como frase, oração ou
período? Explique.

b) Por que o enunciado “A maior linha do Brasil” é uma
frase?

4. Leia o texto a seguir para responder aos itens:
COMEU
Ela comeu meu coração
Trincou
Mordeu
Mastigou
Engoliu
Comeu
O meu
Ela comeu meu coração
Mascou
Moeu
Triturou
Deglutiu
Comeu
O meu
(...)
(Caetano Veloso)

a) Quantos e quais são os verbos que aparecem no
texto?
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b) Quantas orações há nesse texto?

8. Leia o período abaixo e assinale a opção correta:
Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico.

A
B
C
D

Andorinhas é o sujeito do período.
Pousou no fio elétrico é o predicado da oração.
No fio elétrico é o predicado da oração.
Um é artigo definido.

5. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
9. Leia a tirinha e faça o que se pede:

A A partir do texto escrito, compreende-se que as
embalagens sempre são as mesmas.

B O anúncio pretende promover um serviço para os
consumidores.
C O texto escrito é composto por um período formado
por duas orações.
D Há dois verbos compondo orações.
E O anúncio é construído partir de frases nominais,
fazendo uma comparação entre e o passado e o
presente.
6. "O tempo voa. Cabe a você ser o piloto!"
Sobre o trecho acima, é correto afirmar que
A Trata-se de um período, mas não é uma frase.
B A 1ª é uma oração absoluta, e a 2ª um período
composto.
C Trata-se apenas de um período.
D As palavras “voa”, “cabe”, “você” e “ser” são verbos,
portanto indicam orações.
E O ponto final une a 1ª oração ao período.

a) Quantas orações existem no segundo quadrinho?

b) Quais são as orações do segundo quadrinho?

7. Qual é o sujeito da oração: “As professoras estão em
reunião.”?
10. Quais são os sujeitos das seguintes
Transcreva-os:
Ele estava com muita fome.
Você acabou chegando tarde!
Nós estávamos te esperando para comer o bolo.
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GABARITO
1) B
2) D
3)
a) Pode ser classificado como Frase, pois é um enunciado com sentido
completo.
b) Porque tem sentido completo.
4)
a) São 12 verbos (CONTAR OS REPETIDOS).
b) São 12 orações.
5) E
6) B
7) As professoras
8) B
9)
a) 3 orações
b) Peixes comem insetos. / Pássaros comem peixes. / Gatos comem
pássaros.
10) Ele / Você / Nós
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