CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

LÍNGUA PORTUGUESA• 7º Ano • Ensino Fundamental
I. Compreensão e interpretação de texto: gênero
narrativo e tirinha;
II. Sintaxe:
§ Frase: nominal e verbal
§ Oração
§ Período: simples e composto
§ Sujeito e predicado
§ Estudo do sujeito
§ Posição do sujeito na oração (ordem direta e
ordem inversa)
§ Núcleo do sujeito
§ Concordância do verbo com o sujeito
§ Classificação do sujeito: simples, composto,
desinencial, indeterminado (verbo na terceira
pessoa do plural), oração sem sujeito
§ Sinais de pontuação: vírgula, aspas, ponto de
exclamação, ponto final
A revolta dos tios
Walcyr Carrasco

Duas garotas se aproximam, sorridentes. Olham para mim.
Sorrio de volta. Uma delas rapidamente atira-me o balde de água
fria:
– Tio, que horas são?
Desabo. Mal consigo identificar os ponteiros do relógio.
Tio? Nada mais frustrante do que ser chamado de ”tio”. A não ser,
é claro, por minhas adoráveis sobrinhas, que preferem utilizar meu
nome de batismo. Tio, francamente, é duro de ouvir. O hábito
começou nas escolas maternais, onde as crianças passaram a
chamar a professora de tia. Por que os mestres não podiam,
simplesmente, ser chamados de professores? Hoje nos chamam tio
e tia com toda a naturalidade, e somos obrigados a agir
cordialmente, como se fosse elogio. Há pessoas que preferem
atitudes individuais:
– Tio por quê? Não sou seu parente!
Outro dia me atrevi a chamar de tia uma gatinha que tinha
idade para ser minha filha. Ela se vingou, verde de ódio:
– Que foi, nenê?
Já ousei também com a minha chefe:
– Tudo legal, tia?
Quase fui demitido. Sei que é impossível vencer a marcha
das palavras, por mais irritantes que elas se tornem. Como não
consigo perder a barriga, talvez possa fazer uma plástica no meu
vocabulário. Ninguém estranhe se me encontrar cumprimentando
os velhos amigos:
– E aí, tio? Tudo joia? O verão tá uma brasa.

1. Analise com atenção o trecho e responda:
“Sei que é impossível vencer a marcha das palavras, por
mais irritantes que elas se tornem. Como não consigo perder a
barriga, talvez possa fazer uma plástica no meu vocabulário.
Ninguém estranhe se me encontrar cumprimentando os velhos
amigos:”

b) O primeiro período é simples ou composto? Justifique
sua resposta.
2. Leia o trecho e responda.
Duas garotas se aproximam, sorridentes. Olham para mim.
Sorrio de volta. Uma delas rapidamente atira-me o balde
de água fria:
a) Informe a classificação do sujeito de cada verbo
abaixo e justifique.
§ Aproximam
§ Olham
§ Sorrio
§ Atira
3. Em “O verão tá uma brasa.” pode-se afirmar que o trecho
é um período composto por duas orações? Justifique sua
resposta.
1 – Classifique as frases em verbal ou nominal.
a) Uma pergunta tola sobre o pedigree.
b) Só ando surpreso com o exagero.
c) O assunto da noite.
d) Perguntei quanto era.
4. Sabendo que os sinais de pontuação são empregados
para aproximar a escrita da expressividade real da fala,
justifique o uso dos sinais abaixo.
a) Travessão
“– Que bom que você se deu bem com os cachorros.”
b) Vírgula
“– Tio, que horas são?”
c) Aspas
Nada mais frustrante do que ser chamado de” tio”.
5. No fragmento:
“Há pessoas que preferem atitudes individuais”

a) A quem se refere a forma verbal PREFEREM ? Como
se classifica o sujeito dessa oração?
b) Qual a classificação do sujeito da forma verbal HÁ?
Justifique.
c) Escreva o fragmento acima substituindo a forma
verbal HÁ pelo verbo EXISTIR. O sujeito receberia a
mesma classificação? Justifique com clareza.

a) Quantas orações há no segundo período do trecho?
Justifique sua resposta.
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6. Considerando as orações abaixo, escreva o sujeito, o
núcleo do sujeito, a classificação do sujeito e o predicado.

GABARITO
1.

a) Quase fui demitido.
§ Sujeito
§ Núcleo do sujeito
§ Classificação do sujeito
§ Predicado

a)

Há, no trecho, nove orações, uma vez que há sete verbos e
duas locuções verbais.
b) O primeiro período é composto já que contém mais de
uma oração.
2.
•

b) O hábito começou nas escolas maternais.
§ Sujeito
§ Núcleo do sujeito
§ Classificação do sujeito
§ Predicado
c) Hoje nos chamam tio e tia com toda a naturalidade.
§ Sujeito
§ Núcleo do sujeito
§ Classificação do sujeito
§ Predicado

•
•
•

3.
Não. É um período Simples, pois há apenas uma oração
1a)
b)
c)
d)

7. Classifique o período em simples ou composto e
justifique sua resposta.
Uma delas rapidamente atira-me o balde de água
fria.
b) Não sou seu parente!
c) Já ousei também com a minha chefe.
d) Quase fui demitido.

a)

8. Em – Tio por quê? Não sou seu parente! foi usado o
travessão. Escreva a oração empregando outro sinal de
pontuação sem alterar o sentido da frase.

Nominal
Verbal
Nominal
Verbal

4.
a) O travessão está indicando o discurso direto (fala).
b) A vírgula é usada, nesse caso, para separar um
chamamento, vocativo.
c) As aspas destacam um termo.
5.
a) A forma verbal “preferem” se refere a “pessoas”.
b) A oração é sem sujeito pois o verbo é impessoal.
c) “Existem pessoas”. Nesse caso, não receberia a mesma
classificação, pois o verbo tem sujeito simples.

9. Leia o trecho a seguir e responda de acordo com o
contexto.
“APROXIMAM, sorridentes. OLHAM para mim. SORRIO de
volta. Uma delas rapidamente ATIRA-me o balde de água fria.”

Aproximam- sujeito: duas garotas- sujeito simples,
pois há um núcleo.
Olham- sujeito: (Elas)- Desinencial, uma vez que
pode ser reconhecido pela desinência do verbo ou
pelo contexto.
Sorrio- sujeito: (Eu) Desinencial, uma vez que pode
ser reconhecido pela desinência do verbo.
Atira- Sujeito: Uma delas- sujeito simples, pois há
apenas um núcleo.

6.
a)

a) O sujeito dos verbos destacados no trecho é o
mesmo? Justifique com clareza.
b) Escreva o último período fazendo a concordância do
sujeito com o verbo ATIRAM.

Sujeito : (EU)
Núcleo do sujeito Classificação do sujeito: SUJEITO DESINENCIAL
Predicado: QUASE FUI DEMITIDO
b)

10. Explique o motivo pelo qual a forma verbal destacada
no trecho não é impessoal.

Sujeito: O HÁBITO
Núcleo do sujeito: HÁBITO
Classificação do sujeito: SUJEITO SIMPLES
Predicado: COMEÇOU NAS ESCOLAS MATERNAIS

“Como não consigo perder a barriga, talvez POSSA FAZER
uma plástica no meu vocabulário.”
c)

Sujeito: (eles)
Núcleo do sujeito Classificação do sujeito: SUJEITO INDETERMINADO
Predicado: Hoje nos chamam tio e tia com toda a
naturalidade.
7.
a)
b)
c)
d)
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8. "Tio, por quê? Não sou seu parente".
9.
a)

Não. Aproxima e olham têm sujeito indeterminado. Sorrio
tem sujeito desinencial. Atira tem sujeito simples
b) Elas rapidamente atiram-me o balde de água fria.

10. Não é impessoal, pois o sujeito é desinencial.
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