
CENTRO EDUCACIONAL SIGMA 

  

 

 

17M4Por_PD_31_2018.docx  |  7º ANO  ::  4º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | out/2018      pág. 1 de 1

  Exercício 1

Leia o poema a seguir e responda às questões. 
 

A namorada 
Havia um muro alto entre nossas casas. 

Difícil de mandar recado para ela. 

Não havia e-mail. 

O pai era um onça. 

A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão 

E pichava a pedra no quintal da casa dela. 

Se a namorada respondesse pela mesma pedra 

Era uma glória! 

Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira 

E então era agonia. 

No tempo do onça era assim. 
(Manoel de Barros) 

a) Que verso do poema indica o momento de alegria do 

eu lírico? 

 

b) Qual verso ilustra quando a comunicação não era bem 

sucedida? 

 

c)  Que verso transmite a apreensão e nervosismo do eu 

lírico? 

 

d) Dos verbos destacados no texto, quais são 

significativos? Copie-os. 

 

e) Há no poema quatro versos em que aparece um verbo 

de ligação. Transcreva esses versos e grife o verbo de 

ligação. 

 

 

f)  Releia os dois versos do poema. 

 

 

I. O pai era um onça. 

II. No tempo do onça era assim. 
 

Explique a diferença de sentido da palavra onça nos dois 

versos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 2

Identifique e classifique os adjuntos destacados nas 

orações. Observe o exemplo.  
 

Alguns moradores não vieram à reunião.  
Alguns: adjunto adnominal; não: adjunto adverbial.  

 

a)  Esses alunos trabalharam bem na feira de ciências.  

 

b)  A forte ventania balançava violentamente as árvores.  

 

c)  Ontem, poucos alunos estiveram na escola.  

 

d)  Meus pais foram passear na praia.  

 

e)  Aqueles atletas apresentaram um bom desempenho 

na prova.  

 

f)  Duas pessoas deixaram uns livros na secretaria da 

escola.  

 

 

 Exercício 3

Amplie as orações a seguir, acrescentando adjuntos 

adnominais aos substantivos. Observe o exemplo. 
 

Exemplo: 
Menino vestiu camiseta.  

Esse menino vestiu uma camiseta vermelha. 
 

a)  Colega apresentou trabalho.  

 

b)  Homem limpou jardim. 

 

c)  Vento derrubou árvores. 

 

d)  Professou leu história. 

 

e)  Flores nasceram jardim, 
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