CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

7º ANO • Língua Portuguesa
Leia esta anedota.

— O senhor admite que levou o carro e nega
que o tenha roubado. Pode me explicar isto?
— Eu não roubei, senhor juiz. O carro estava
parado na porta do cemitério, e eu, naturalmente,
pensei que o dono tivesse morrido...

LISTA 14

Exercício 5
Sublinhe o sujeito, circule o núcleo e o classifique.
a) Sem perguntar, arrancaram a árvore.
b) Desesperados, os animais fugiram à procura de abrigo.

(Donaldo Buchweitz, org. Piadas para você morrer de rir. Belo Horizonte: Leitura, 2001. p.101.)

Exercício 1
Quantas frases há nesse texto?

c) Chegaram pai e filho no local.
d) Pai e mãe saíram silenciosos.

Exercício 2
Na anedota, há dois períodos simples. Identifique-os.

e) Cercaram o pátio com arames.
f) Somos brasileiros.

Exercício 3

g) Os peixes fugiram com o barulho.

Observe o primeiro e o último períodos do texto.
a) O primeiro período é simples ou composto? Por quê?

h) Apareceu o dono do cachorro e do gato.

b) Quantas orações compõem o último período do texto?
Quais são elas?

i) O vento está forte.
j) Choveu dinheiro naquele lugar.

Leia este poema, de Manuel Bandeira.
Céu
A criança olha
Para o céu azul.
Levanta a mãozinha,
Quer tocar o céu.

k) O homem trovejou palavras estúpidas.
l) Conheço seu pai há muito tempo.
m) Existe um recurso possível.

Não sente a criança
Que o céu é ilusão:
Crê que o não alcança
Quando o tem na mão.

n) A vida está cheia de surpresas.

(Estrela da vida inteira. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970. p. 195.)

Exercício 4

o) É grande a folha e o desenho.

Observe os períodos e as orações que compõem a 1ª
estrofe.
a) Qual é o número de períodos?

p) Alegres e felizes, chegaram ao local.

b) Os períodos são simples ou compostos?
c) Quantas orações há no 2° período dessa estrofe?
d) Qual é o número de orações existentes nessa estrofe?
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