
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Leia o texto: 

SIMULTANEIDADE 

-Eu amo o mundo! Eu detesto o mundo! Eu creio em Deus! Deus é um absurdo! Eu 

vou me matar! Eu quero viver! 

- Você é louco? 

- Não, sou poeta. 

(Mário Quintana) 

1) Explique o paradoxo ( a idéia contrária que há nestes versos), o que o poeta quis 

mostrar com estas exclamações? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) Releia as orações: 

(A) “Eu amo o mundo!” 

(B) “Eu detesto o mundo!” 

(C) “Eu creio em Deus!” 
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DATA: ____/____/____  

  

 
DISCIPLINA: LINGUA PORTUGUESA         

PROFESSOR(A):  _______________________________________________________               
ALUNO(A): ______________________________________________________________  

 

 
 
 

 

SÉRIE: 7º ANO 

 

DATA PARA  ENTREGA______/_____/ _______ 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES! 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 
 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 
 As respostas têm que estar no local 

próprio e à caneta, para que sejam 
consideradas. 

 Responda com caneta azul ou preta não 
deixe nada a lápis. 

 



Informe quem é o sujeito. Classifique-o. Explique a sua classificação. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3) Nas orações da questão número (2) Classifique cada um dos predicados. 

(A) _______________________________________________________ 

(B) _______________________________________________________ 

( C)_______________________________________________________ 

4) Ainda em relação às orações da questão número (2) informe a transitividade de 

cada oração. 

(A) ____________________________________________________________ 

(B)_____________________________________________________________ 

(C)_____________________________________________________________ 

4) Explique a diferença entre verbos intransitivos e transitivos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5) No poema há uma oração que é formada por predicado nominal. Qual é esta 

oração? Informe o seu predicativo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6) Assinale a alternativa que apresenta uma análise errada do termo em 
destaque. 

Maria Raimunda deu ao compadre vinte filhos; mas desses vinte só 
conheci uns seis – os outros todos morreram meninos. O afilhado de meu pai, 
Sebastião, morreu de morte horrível. engasgado com um peixe vivo. (Raquel 
de Queiroz) 

 

 

 



a)      ao compadre – objeto indireto 
b)      vinte filhos – objeto direto 
c)      uns seis – objeto direto 
d)     de morte horrível – objeto indireto 
 
7)     A única frase em que o verbo dar se complementa com objeto direto e objeto 
indireto ao mesmo tempo é: 
 
a)      Deu uma resposta iluminadora ao receber o convite. 
b)      Deu uma resposta seca, mas adequada à situação. 
c)      Deu com um velho conhecido no meio da multidão. 
d)     Deu sinal verde ao diretor que propunha renegociar. 

8) Na oração Esqueci-me da prova, o verbo esquecer se classifica como: 

a) Intransitivo. 
b) Transitivo direto. 
c) Transitivo indireto. 
d) Transitivo direto e indireto. 

9) Faça a análise sintática da oração abaixo. 

A cor e o perfume das flores encantam a nossa vida. 

Sujeito _________________________________________________ 

Tipo de sujeito___________________________________________ 

Predicado ______________________________________________ 

Tipo de predicado________________________________________ 

Transitividade verbal ______________________________________ 

Objeto________________________________________________________ 

Tipo de objeto__________________________________________________  

10) Explique a diferença entre predicativo do sujeito e complemento verbal (objeto 
direto ou indireto). 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 


