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7º ANO • Língua Portuguesa

LISTA 28

Exercício 1

Exercício 4

Leia a letra da música a seguir e classifique os adjuntos
adverbiais sublinhados.

Classifique o adjunto adverbial de cada alternativa da
questão anterior.

Não posso ficar nem mais um minuto com você
Sinto muito amor, mas não pode ser
Moro em Jaçanã
Se eu perder esse trem
Que sai agora às onze horas
Só amanhã de manhã

Exercício 5
Observe a oração a seguir e faça o que se pede.
A Gertrudes morreu de amor à tarde no leito número 4
com dois amigos.
a) Transforme o sujeito da oração em indeterminado.
Exercício 2
Relacione os adjuntos adverbiais às suas respectivas
classificações.
a. ( ) Devido ao tempo, talvez amanhã chova!
b. ( ) Devido à instabilidade do nosso país, com certeza a
bolsa de valores ficará desvalorizada.
c. ( ) Uma coisa aprendi na vida: nunca diga nunca!
d. ( ) Meu namorado ontem me trouxe rosas e bombons!
e. ( ) Esta luta está constantemente diante dos meus
olhos.
I.
II.
III.
IV.
V.

Afirmação
Negação
Tempo
Modo
Dúvida

b) Transcreva os adjuntos adverbiais presentes na oração
e classifique-os.

Exercício 6
Observe a imagem e responda.

Exercício 3
Marque a opção que contém um adjunto adverbial de
finalidade.
A Carlota se encontra no Brasil: país de palmeiras onde
canta o sabiá!
B Podem as adversidades baterem à minha porta, mas
jamais me calarei!
C Me cortarei com este punhal se teu amor me for
negado!
D O Mário jurou tanto que chorou copiosamente!
E Nenhuma das alternativas.

a) Responda à pergunta da tirinha: quem é o sujeito da
oração?
b) Por que o menino responde “só pode ser um mané!”?

17M4Por_PD_28_2018.docx | 7º ANO :: 4º período :: ENSINO FUNDAMENTAL | out/2018

pág. 1 de 2

CENTRO EDUCACIONAL SIGMA
c) Transforme o sujeito da oração em indeterminado.

Exercício 7
Use o pronome se para indeterminar o sujeito das orações
a seguir.
a) Bernardo acorda feliz toda manhã.
b) Falavam mal o tempo todo de Sicrano e Beltrano.
c) Esse trabalho necessita de pessoas jovens e com
saúde.
d) Os torcedores bateram à porta com ânsia pelo
resultado.
e) Os computadores precisam de uma fonte de energia
segura.
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