7º ANO • Língua Portuguesa
1. (Prefeitura CE/2019 - adaptada) Possui predicado verbal
a oração:
a) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna”
b) “Essa caminhada é infinita”
c) “A vida não é padronizada”
d) “aquilo é a verdade?”
2. Correlacione as frases com os tipos de predicado:
(A) Predicado nominal
(B) Predicado verbal
Cristina está quieta.
Camila continua cansada.
Lúcia fala muito alto.
Os meninos já abriram os presentes
3. Identifique o núcleo do predicado da frase abaixo:
Compramos os presentes de Natal da família toda.
a)
b)
c)
d)

os presentes de Natal.
presentes.
da família toda.
compramos.

4. Qual é o tipo de predicado da oração abaixo?
“A microcefalia não é uma doença nova.”

A
B
C
D
E

Predicado nominal.
Predicado verbal
Predicado verbo-nominal
Predicativo do sujeito
Predicativo do objeto

5. Observe a frase abaixo e escolha a alternativa cuja
afirmação está correta:
Meu pai e minha mãe são idosos.

A Sujeito simples: Meu pai e minha mãe - Predicado
verbal: são idosos
B Sujeito oculto: Meu pai e minha mãe - Predicado
nominal: são idosos
C Sujeito inexistente: Meu pai e minha mãe - Predicado
verbo-nominal: são idosos
D Sujeito composto: Meu pai e minha mãe - Predicado
nominal: são idosos
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6. Sublinhe o verbo de ligação e circule o predicativo do
sujeito.
a) As telefonistas continuavam ocupadas.
b) Os seus olhos ficaram fechados por algum tempo.
c) A criança permaneceu quieta apenas nos primeiros
minutos da visita.
d) A garota fez-se linda para o namorado.
e) Os assalariados vivem preocupados com o fim do mês.

Leia a tirinha e responda às perguntas:
7. O efeito de humor na tira reside no emprego de um
predicativo do sujeito. Aponte-o:
A “nojento”.
B “vegetariana”.
C “vegetariano”.
D “sobremesiano”.
8. Na passagem “Eu não sou vegetariano!”, o predicativo
em destaque exprime:
A um traço da personalidade do sujeito.
B uma ação praticada pelo sujeito.
C uma característica do sujeito.
D um estado em que se encontra o sujeito.
9.
“Parece nojento”.
Identifique o predicativo do sujeito que compõe essa parte
do 1º quadrinho da tira:
10. O predicativo une-se ao sujeito por meio de um verbo:
A transitivo direto
B de ligação
C intransitivo
D transitivo indireto
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GABARITO
1.
a)

“No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna”

2. (a); (a); (b); (b)
3. D
4. A
5. D
6. .
a)
b)
c)
d)
e)

v: continuavam; PS: ocupadas
v: ficaram; PS: fechados
v: permaneceu; PS: quieta
v: fez-se; PS: Linda
v: vivem; PS: Preocupados

7. D
8. C
9. O predicativo do sujeito é “nojento”.
10. B
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