7º ANO • Língua Portuguesa
1. Leia a tira e responda às questões a seguir:

LISTA 03

5. Classifique no texto abaixo os verbos sublinhados de
acordo com a predicação verbal:
O Amor
“Hoje eu vi meu amor. Ela estava linda!!! Eu gostava dela
sem dúvida e era suspeito para falar, mas hoje, ela se superou...e
eu estava sonhando...Eu entregaria a ela o poema de amor que
fiz? Não sei. Só sei que o que sinto é grande, é maior que eu! Ah, o
amor é lindo!!!!!”

a) Nessa tira temos cinco sujeitos. Identifique-os.

b) Quais são os predicados desses sujeitos?

2. Em “As mães organizaram a festa no domingo”,
identifique nessa frase o sujeito e seu predicado:
a) festa (sujeito) no domingo (predicado)
b) Organizaram

a

festa

(sujeito)

no

domingo

(predicado)
c) As mães (sujeito) organizaram a festa no domingo
(predicado)
d) No domingo (sujeito) as mães (predicado)
e) As (sujeito) no domingo (predicado)
3. Identifique o sujeito das frases abaixo:
a) Ana comprou um cachorro para sua mãe.
b) Jorge e Luís viajaram para o Maranhão.

6. Leia o trecho a seguir do livro “Meu Pé de Laranja Lima”
de José Mauro Vasconcelos e responda à questão:
“A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada pela
rua. Totóca vinha me ensinando a vida. E eu estava muito contente
porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e ensinando
as coisas. Mas ensinando as coisas fora de casa. Porque em casa eu
aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho, fazia errado e
fazendo errado acabava sempre tomando umas palmadas. Até
bem pouco tempo ninguém me batia. Mas depois descobriram as
coisas e vivem dizendo que eu era o cão, que eu era capeta, gato
ruço de mau pelo. Não queria saber disso. Se não estivesse na rua
eu começava a cantar. Cantar era bonito. Totóca sabia fazer outra
coisa além de cantar, assobiar. Mas eu por mais que imitasse, não
saía nada. Ele me animou dizendo que era assim mesmo, que eu
ainda não tinha boca de soprador. Mas como eu não podia cantar
por fora, fui cantando por dentro. Aquilo era esquisito, mas se
tornava muito gostoso. E eu estava me lembrando de uma música
que Mamãe cantava quando eu era bem pequenininho. Ela ficava
no tanque, com um pano amarrado na cabeça para tapar o sol.
Tinha um avental amarrado na barriga e ficava horas e horas,
metendo a mão na água, fazendo sabão virar muita espuma.
Depois torcia a roupa e ia até a corda. Prendia tudo na corda e
suspendia o bambu. Ela fazia igualzinho com todas as roupas.
Estava lavando a roupa da casa do Dr. Faulhaber para ajudar nas
despesas da casa. Mamãe era alta, magra, mas muito bonita. Tinha
uma cor bem queimada e os cabelos pretos e lisos. Quando ela
deixava os cabelos sem prender, dava até na cintura. Mas bonito
era quando ela cantava e eu ficava junto aprendendo. [...]”

Classifique o sujeito dos verbos grifados.

c) Minha mãe assistiu ao jornal ontem.
d) Marília cantou para cem mil pessoas ontem.
e) O repórter apresentou a matéria chorando.

7. Informe a transitividade dos verbos destacados e, se eles
apresentarem complementos, transcreva-os e classifiqueos.

4. Leia a tirinha e indique o predicado de cada oração.
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Considere a tirinha:

8. Releia esta oração: “Como posso evitar preocupações?”.
a) Qual é a predicação de verbo evitar?

b) Como se classifica a palavra que completa esse
verbo?

9. Em “Já estou preocupado com a sua conta!”.
a) Qual é a predicação do verbo estar?

b) Qual a função sintática do termo preocupado?
GABARITO

1.
10. Classifique o predicado das orações abaixo, utilizando
os seguintes códigos:
(PV) Predicado Verbal
(PN) Predicado Nominal
(PVN) Predicado Verbo-nominal

a) Mamãe, modos, quem, eu e ela.
b) está dizendo, não são aceitáveis, disse, quero que, os
aceite.
2.

C

3.

Tina me trata mal.
Eu moro naquele condomínio.
Permaneci quieta num canto.
Eu sou feliz.
Considero sua resposta correta.

a)
b)
c)
d)
e)

Ana
Jorge e Luís
Minha mãe
Marília
O repórter

4.

1° quadrinho: amo chocolate.
2° quadrinho: é passageiro.

5.

VTD – VL – VTI - VI – VTD E I – VI – VL

6.

Eu / Sujeito Indeterminado / Sujeito Indeterminado /
“Ela” / “Ela” / “Ela”

7.

“estava”: VL; “descobriram”: VTD; “vivem dizendo”: VTD,
“fazendo”: VTD; “suspendia”: VTD; “Estava lavando”: VTD.

8.
a) VTD
b) Objeto Direto
9.
a) Verbo de Ligação
b) Predicativo do Sujeito
10. PVN – PV – PN – PN – PV
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