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7º ANO • Língua Portuguesa
Rua do Sol
Mais um grande acontecimento sacudia a cidade. E toda a
Rua do Sol participava da mesma estranha agitação. Os pais
confabulavam. Os vizinhos confraternizavam. Havia que olhar as
crianças, vigiá-las, evitar que ficassem na rua. A morte poderia
surgir inesperadamente, arrastando-as. O primeiro automóvel
circulava. Era uma coisa inesperada, que andava por si, como se
fosse um trem, mas sem locomotiva. Nada lembrava dos
bondinhos a burro que rolavam barulhentos pelas ruas.
Orígenes Lessa. “Seleta”. 2ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.

Exercício 1
Identifique o acontecimento que causou grande agitação
na Rua do Sol.

Exercício 2
No trecho “A morte poderia surgir inesperadamente,
arrastando-as.”, a forma pronominal sublinhada substitui
que termo?
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Exercício 5
Há o predomínio no texto de sequências
a) expositivas.
b) narrativas.
c) argumentativas.
d) descritivas.
Exercício 6
Classifique o sujeito e o predicado das frases a seguir, e
informe o predicativo do sujeito, quando houver.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rômulo está ausente.
No Domingo, fiquei em casa.
Nesta terra, não se vive.
Ela parecia espantada.
A dor permanecia a mesma.
Não durmo de dia.
Todos morrerão um dia.
A caneta apareceu quebrada.
O pássaro voou.
Permaneço no escritório aos sábados.
O valente guerreiro chegou.

Exercício 7

Exercício 3
Em “A morte poderia surgir inesperadamente [...]”, o
advérbio destacado indica
a) tempo
b) lugar
c) afirmação
d) modo
Exercício 4
Grife os verbos que compõem as frases. Em seguida,
classifique-os em
V.L (Verbo de ligação)
V.S (Verbo significativo)
“Os pais confabulavam.”
“[...] que ficassem na rua.”
“Era uma coisa inesperada [...]”
“[...] que andava por si [...]”
“[...] como se fosse um trem [...]”
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Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é
de ligação:
a) A criança estava com fome.
b) Pedro parece adoentado.
c) Ele tem andado confuso.
d) Ficou em casa o dia todo.
e) A jovem continua sonhadora.
Exercício 8
Analise os pares de orações que seguem e aponte as
diferenças demarcadas pela predicação verbal, tendo em
vista o contexto em que se encontram inseridos os verbos
que os constituem:
a) Maria anda depressa.
b) Ando meio tristonho nos últimos dias.
c) A professora virou uma fera ao presenciar tal ato.
d) A cadeira virou, de tão pesada que estava.
e) Ao saber da notícia, ele caiu numa profunda
tristeza.
f) A plateia caiu da arquibancada, que não oferecia
nenhuma segurança.
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