
 
 

 

Atividade nº 006 
Segmento: Ensino Fundamental II 7º B 
Revisional 2ª Parcial 
Professor: Viviana Portilho 
Belo Horizonte, 24 de Março de 2020. 
 

Revise o conteúdo estudado nas seções “Estudos da língua” (cap. 3 ao 6) e “Pontos e letras” 

(cap.6), bem como os arquivos postados no P+, para responder às questões propostas. 

Sucesso! 

        PARA COMEÇAR...________________________________________________ 

Assista às videoaulas abaixo: 

 

                                      

https://www.youtube.com/watch?v=nTsQ7Zj8Ln4 

                                                                                                                               

                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=Sy_LUnePfRE&t=94s                   

                                                                

                                    

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sy_LUnePfRE&t=94s


 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhZ_1PqOB6g 

                                                                           

                                      

 

https://www.youtube.com/watch?v=zV1dJ2uPd8k&t=5s                                              

1) Determine se as afirmações abaixo são falsas ou verdadeiras, justificando sua resposta. 

a) Toda frase é uma oração. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Toda oração é uma frase. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

c) Todo período é uma oração. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhZ_1PqOB6g
https://www.youtube.com/watch?v=zV1dJ2uPd8k&t=5s


 
 

 

 

2) Separe por barras as orações que formam os períodos abaixo, circulando os verbos e/ou 

locuções verbais de cada oração. Em seguida, indique o número de orações que cada período 

tem. 

 

AFIRMAÇÕES 
NÚMERO DE 

ORAÇÕES 

Meus vizinhos se incomodam muito com o barulho /que eu faço à noite. 2 

Os deputados apresentaram ontem seus argumentos e sofreram sérias acusações porque 

suas ideias continham preconceitos contra as camadas mais pobres da população. 

 

Eu não quero mais o suco porque o garçom está demorando muito para trazê-lo.  

O idoso escolheu a fila preferencial, mas não foi atendido rapidamente.  

Marieta e Chico terminaram o casamento depois de trinta anos, mas ainda continuam se 

amando. 

 

Qualquer criança conhece bem a internet, mas não sabe quais são as regras do jogo da 

amarelinha que preenchia as tardes da época das crianças que brincavam na rua.  

 

Considere o texto abaixo para responder às questões de 3 a 7. 

PAI NÃO ENTENDE NADA 

— Um biquíni novo?  

— É, pai.  

— Você comprou um no ano passado! 

— Não serve mais, pai. Eu cresci.  

— Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano tem 15. Não cresceu 

tanto assim.  

— Não serve, pai.  

— Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior.  

— Maior não, pai. Menor.  

Aquele pai, também, não entendia nada.  
 

Luis Fernando Veríssimo. O melhor das comédias da vida privada. Rio de Janeiro, Objetiva. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3) O título da crônica já previne o leitor para certa dificuldade de entendimento entre pais e 

filhos. No entanto, o leitor vai construindo o sentido do texto baseado num argumento da filha, 

que o pai não consegue rebater. Cite a palavra responsável por quebrar totalmente a expectativa 

do leitor, provocando o humor no texto. Justifique. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4) Transcreva do texto 

a) duas frases nominais. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

b) duas frases verbais. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5) Valendo-se de argumentos gramaticais, justifique o acento gráfico nas palavras destacadas 

abaixo. 

a) “— Um biquíni novo?” 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) “Aquele pai, também, não entendia nada.” 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

 

6) Classifique as palavras abaixo quanto ao número de sílabas e quanto à sílaba tônica. 

a) biquíni: _______________________________; ____________________________________. 

b) comprou: _____________________________; ____________________________________. 

c) passado: ______________________________; ____________________________________. 

d) você: _________________________________; ____________________________________. 

e) menor: _______________________________; ____________________________________. 

f) serve: _________________________________; ____________________________________. 

7) Revise os estudos realizados na página 95 e, em seguida, complete o quadro com frases do 

texto “Pai não entende nada”.  

TIPO DE FRASE FRASE DO TEXTO PONTUAÇÃO  

declarativa afirmativa 
  

declarativa negativa 
  

interrogativa 
  

exclamativa 
  

imperativa 
  

Para responder às questões de 8 a 13, leia o poema seguinte. 

              SAUDADES 

Tenho saudades de muitas coisas 

do meu tempo de menininha: 

sentar no colo do meu pai, 

ninar boneca sem receios, 

chorar de medo da morte da mãe, 

sonhar com festa e bolo de aniversário, 

cantar com os anjos na igreja, 

ouvir as mágicas histórias de vovó, 

brincar de pique, de corda e peteca, 

acreditar em cegonhas, fadas e bruxas 



 
 

 

e sobretudo no Papai Noel. 

Será que quando for velhinha, 

já estiver caducando, 

vou viver tudo de novo? 

JOSÉ, Elias. Cantigas de adolescer. São Paulo: Atual Editora, 2000, p. 15. 

8) Em relação ao poema, podemos afirmar que: 

A) O eu lírico é uma criança que descreve, ao longo do poema, as coisas que mais gosta de fazer. 

B) O eu lírico é uma senhora idosa que sente falta das coisas que fazia quando criança. 

C) O eu lírico é uma senhora idosa que reflete sobre como será sua vida, na velhice. 

D) O eu lírico é uma pessoa adulta que ainda age como criança. 

E) O eu lírico é uma pessoa que teme envelhecer. 

 

9) Considere o seguinte enunciado: 

 
 

Nessa passagem, temos: 

A) uma frase nominal. 

B) uma frase verbal e outra nominal. 

C) dois períodos simples. 

D) um período composto de três orações. 

E) um período composto de duas orações. 

10) Considere as frases a seguir: 

 

I- João me espera. 

II- João, me espera! 

III- João, me espera? 
 

A pontuação pode interferir no sentido das frases. Justifique a afirmação feita valendo-se de 

argumentos gramaticais. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Quando crescer, eu vou sentir saudades de muitas coisas do meu tempo de menininha. 



 
 

 

11) Transcreva do texto uma palavra que recebe acento gráfico pelo mesmo motivo que o termo 

“aniversário”. Justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

12) Separe as palavras abaixo em sílabas e classifique-as quanto ao número. 

 

a) tenho: ______________________________; ____________________________________. 

b) saudades: ___________________________; ____________________________________. 

c) coisas: _____________________________; ____________________________________. 

d) histórias:  __________________________; ____________________________________. 

e) pai: _______________________________; ____________________________________. 

13) Respaldando-se nas regras estudadas, justifique o acento gráfico na palavra destacada 

abaixo. 

“ouvir as mágicas histórias de vovó,” 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Para responder à questão 14, leia o poema abaixo. 

              ENVELHECER 

 

Antes, todos os caminhos iam. 

Agora todos os caminhos vêm 

A casa é acolhedora, os livros poucos. 

E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas 

 
Versos extraídos do livro “Mário Quintana — Prosa e Verso”, Editora Globo (9ª edição). 

Disponível em: <http://www.releituras.com/mquintana_menu.asp 

14) Identifique o sujeito dos seguintes verbos retirados do poema: 

a) iam: 

__________________________________________________________________________ 

b) vêm: 

__________________________________________________________________________ 

c) é: 

__________________________________________________________________________ 

e) preparo: 

_____________________________________________________________________________ 

15) Separe o sujeito do predicado nos períodos abaixo. 

a) Grandes navios deixavam o velho porto. 

Sujeito: _____________________________________________________________________ 

Predicado: ___________________________________________________________________ 

b) Os professores estão em luta por melhores salários. 

Sujeito: _____________________________________________________________________ 

Predicado: ___________________________________________________________________ 

c) Estão chegando ao fim nossas economias. 

Sujeito: _____________________________________________________________________ 

Predicado: ___________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

d) Está concluído o projeto. 

Sujeito: _____________________________________________________________________ 

Predicado: ___________________________________________________________________ 

e) Sua redação está com poucos erros. 

Sujeito: _____________________________________________________________________ 

Predicado: ___________________________________________________________________ 

f) No Carnaval, muitos turistas estarão aqui. 

Sujeito: _____________________________________________________________________ 

Predicado: ___________________________________________________________________ 

16) Resolva, no livro didático, os exercícios (p.114 a 119). 

17) Na seção “Síntese” – p.119, destaque as informações relacionadas aos termos essenciais 

da oração. 

 

 

 

Revise o conteúdo ministrado, acessando o HD virtual! 

Anote suas dúvidas e leve-as para a sala de aula! 

Estou torcendo por você! 

 


