
COLÉGIO SANTO ANTÔNIO - Duque de Caxias, ______/_____/_____. 

NOME: _______________________________________________________________ Nº ____ 7º ano: ___ 

 PROFESSOR (A): ____________________________________ 

 

Lista de exercícios 1 – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1- Leia a tirinha a seguir e responda o que é solicitado:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a) Observe a fala de Mafalda no primeiro quadrinho da tira. O que ela quer dizer com a expressão “Para onde 

vocês acham que a humanidade está indo?”. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

b) Na última fala de Mafalda ela compreende a dificuldade da humanidade em ir para a frente? Justifique. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

c) Retire da tira: 

 

- Um exemplo de frase interrogativa: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

- Um exemplo de frase exclamativa: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

- Um exemplo de frase declarativa negativa: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2- Use (S) para os períodos simples e (C) para os períodos compostos nas orações que seguem: 

 

(     ) As atividades escolares encerraram ontem.            (     ) Digitaram o documento, mas não o encaminharam. 

(     ) Quem comprou estes sapatos?                                (     ) Jonathan comeu e bebeu mais do que o suficiente. 

(     ) Ana Júlia recuperou a senha do e-mail.                  (     ) A chuva caiu forte e inundou todo o parque.  

(     ) Lavarei, passarei e, depois, guardarei as roupas.    (     ) As canetas sumiram do meu estojo. 

 

3- Sobre a acentuação de “i” e “u” na segunda vogal dos hiatos, complete as frases a seguir com as palavras do 

quadro. Acentue-as quando necessário.  

 

 

 

 

a) O ________________________ é um sentimento que precisamos combater diariamente.  

 

b) Só temos uma única ________________________ para este problema: falar a verdade.  

 

c) Vocês perderam o _______________________? Façam já suas tarefas escolares! 

 

d) Aquelas _____________________ representam uma parte antiga da história medieval.  

 

e) Beber água, alimentar-se bem e praticar exercícios físicos são cuidados com a ________________________. 

 

f) Sentir ________________________ não faz bem a qualquer tipo de relacionamento. 

 

ruinas – ciumes – egoismo – saida – saude – juizo 



4- Todos estão passando por um momento onde a prevenção é a principal medida para evitar o contágio com 

doenças, especialmente o COVID-19. Sabendo disso, observe o cartaz a seguir e responda as questões: 

 

 

a) Que tipo de frase é predominante na maioria das 

recomendações no cartaz? 

 

(     ) declarativa afirmativa   (     ) imperativa 

(     ) declarativa negativa      (     ) nominal 

 

b) Por que você acha que isto acontece? 

 

5- Identifique nas orações abaixo o que se pede: 

 

a) Almir e Lavínia compraram presentes para as crianças carentes. 

 

Sujeito: _________________________________________________ 

Núcleo(s) do sujeito: ______________________________________ 

Predicado: ________________________________________________________________________________ 

 

b) Os conteúdos foram enviados aos alunos por e-mail.  

 

Sujeito: _________________________________________________ 

Núcleo(s) do sujeito: ______________________________________ 

Predicado: ________________________________________________________________________________ 

 

c) Os ambientalistas resgataram os animais rapidamente.  

 

Sujeito: _________________________________________________ 

Núcleo(s) do sujeito: ______________________________________ 

Predicado: ________________________________________________________________________________ 

 

d) Roupas, sapatos e chapéus estão sendo vendidos no mercado municipal.  

 

Sujeito: _________________________________________________ 

Núcleo(s) do sujeito: ______________________________________ 

Predicado: ________________________________________________________________________________ 

 

6- Correlacione as colunas com os tipos de sujeito:  

 

(1) Simples                                                          (     ) Telefonaram para informar sobre a reunião da empresa. 

(2) Composto                                                      (     ) Criamos um planejamento para contenção de gastos. 

(3) Oculto                                                            (     ) Meus pais viajaram a trabalho.  

(4) Indeterminado                                               (     ) Choveu muito na noite passada.  

(5) Oração sem sujeito                                        (     ) Eu e minha irmã percebemos sua ausência na festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembretes importantes: 

 

1. Faça suas atividades com capricho e atenção. 

2. Use este período para atualizar os conteúdos do seu caderno, resgatar 

assuntos já trabalhados e ler o livro paradidático da 1ª etapa.  

3. Você poderá utilizar o seu livro e o seu caderno como forma de consulta 

para a realização dos exercícios.  

4. Não se esqueça: Cuide de sua saúde! Previna-se!  

Com carinho,  

Professora Alana.  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

c) Copie do cartaz alguns verbos que comprovem sua 

resposta. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 



GABARITO 
 

1-  

a) R.: Mafalda questiona os amigos na esperança de saber como o ser humano tem agido em sociedade, ou seja, 

ela deseja saber quais caminhos a humanidade tem traçado rumo ao futuro.  

 

b) R.: Sim. As cenas do segundo, terceiro e quarto quadrinhos onde os amigos dela discutem incansavelmente 

em busca de uma resposta única, revelam a real dificuldade do ser humano de entender o outro. Mostrando, 

portanto, que esta seria uma das razões para a “humanidade não ir para a frente”.  

 

c) Retire da tira: 

- Um exemplo de frase interrogativa:  

R.: “Para onde vocês acham que a humanidade está indo?”. 
 

- Um exemplo de frase exclamativa: 

R.: “A frente é pra lá!”. 
 

- Um exemplo de frase declarativa negativa: 

R.: “A tua frente não é a minha frente!”.  

 

2-  
(  S ) As atividades escolares encerraram ontem.           (  C ) Digitaram o documento, mas não o encaminharam. 

(  S ) Quem comprou estes sapatos?                               (  C  ) Jonathan comeu e bebeu mais do que o suficiente. 

(  S ) Ana Júlia recuperou a senha do e-mail.                 (  C  ) A chuva caiu forte e inundou todo o parque.  

( C ) Lavarei, passarei e, depois, guardarei as roupas.   (  S  ) As canetas sumiram do meu estojo. 

 

3- a) O egoísmo é um sentimento que precisamos combater diariamente.  

b) Só temos uma única saída para este problema: falar a verdade.  

c) Vocês perderam o juízo? Façam já suas tarefas escolares! 

d) Aquelas ruínas representam uma parte antiga da história medieval.  

e) Beber água, alimentar-se bem e praticar exercícios físicos são cuidados com a saúde. 

f) Sentir ciúmes não faz bem a qualquer tipo de relacionamento. 

 

4 a)  ( X ) imperativa 

 

b) R.: Por este ser um cartaz que revela ações e cuidados a se tomar diante de um vírus altamente contagioso, é 

necessário o uso de frases imperativas como forma de ordem, comando, sugestão àqueles que o leem.  

 

c) R.: Alguns exemplos são: “evite”; “lave”; “use”; “cubra”; “higienize”; “mantenha”.  

 

 

5- a) Almir e Lavínia compraram presentes para as crianças carentes. 
 

Sujeito: Almir e Lavínia 

Núcleo(s) do sujeito: Almir; Lavínia 

Predicado: compraram presentes para as crianças carentes.  

 

b) Os conteúdos foram enviados aos alunos por e-mail.  
 

Sujeito: Os conteúdos 

Núcleo(s) do sujeito: conteúdos 

Predicado: foram enviados aos alunos por e-mail.  

 

c) Os ambientalistas resgataram os animais rapidamente.  
 

Sujeito: Os ambientalistas 

Núcleo(s) do sujeito: ambientalistas  

Predicado: resgataram os animais rapidamente.  

 

d) Roupas, sapatos e chapéus estão sendo vendidos no mercado municipal.  
 

Sujeito: Roupas, sapatos e chapéus  

Núcleo(s) do sujeito: roupas; sapatos; chapéus  

Predicado: estão sendo vendidos no mercado municipal. 

 

6- Correlacione as colunas com os tipos de sujeito:  

 

(1) Simples                                                          (  4  ) Telefonaram para informar sobre a reunião da empresa. 

(2) Composto                                                      (  3  ) Criamos um planejamento para contenção de gastos. 

(3) Oculto                                                            (  1  ) Meus pais viajaram a trabalho.  

(4) Indeterminado                                               (  5  ) Choveu muito na noite passada.  

(5) Oração sem sujeito                                        (  2  ) Eu e minha irmã percebemos sua ausência na festa. 


