
CENTRO EDUCACIONAL SIGMA 

  
 

 

17M3Por_PD_20_2018.docx  |  7º ANO  ::  3º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | ago/2018      pág. 1 de 1

  Exercício 1

Leia e interprete o quadrinho a seguir, levando em 

consideração o desempenho não tão satisfatório do Brasil 

no jogo de estreia na Copa do Mundo da Rússia. 

 

a) Qual reflexão podemos fazer do quadrinho? Justifique 

sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

b) A palavra “chocolate”, na primeira fala, não está sendo 

empregada no seu sentido usual. Portanto podemos, ao 

invés da marcação em negrito, colocá-la entre aspas? 

Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 2

Coloque F para Frase, O para Oração e P para Período: 

a) Fogo! (    ) 

b) O balcão está pegando fogo! (    ) 

c)  Atenção em mim, alunos! (    ) 

d) Quero que você aprenda. (    ) 

e) O Carlito estava saltitando de alegria no natal. (    ) 

 Exercício 3

Marque as frases que não são orações: 

a)  Salve, meu camarada!  

b) Estou vendendo carros a preço de banana! 

c)  Que alegria!  

d) Carros à venda.  

e) A fabricação do automóvel deu muito trabalho. 

f)  Abaixo a inflação!  

g) Alta no preço do combustível em Brasília!  

 Exercício 4

Agora conclua: o que diferencia a frase, a oração e o 

período?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 5

Marque o núcleo do sujeito e classifique-o quanto ao 

tipo: 

a)  Ninguém veio para o XIIV campeonato de natação.  

b) Dona Amália, dona da cantina, e Seu João, marido da 

Dona Amália, foram surpreendidos com a notícia.  

c)  Alguém sabe cadê o Maurício?  

d) Isso é meu.  

e) Roubaram minha dignidade!  

f)  Tomamos um chocolate da Suíça, cara!  

g) A gente não ia dar um chocolate na Suíça?  

 Exercício 6

Transforme os sujeitos determinados em indeterminados: 

a)  Vendi os peixes por uma bagatela!  

b) Alguém quis comprar os peixes.  

c)  Pedro e Tiago, os pescadores, trouxeram muitos 

peixes.  

d) Ele recebeu o pagamento adiantado.  

  Exercício 7

Marque os verbos a seguir e classifique-os como de 

ligação ou significativo. Em seguida, classifique o tipo de 

predicado: 

e) O avião está atrasado.  

O avião chegou.  

O avião chegou atrasado.  

f)  O homem vive atrasado.  

O homem vive ali.  

7º ANO • Língua Portuguesa  LISTA  20
 


