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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

7º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO -  PORTUGUÊS 

 

PROF. Verônica 

Leia o texto abaixo para responder às questões propostas. 

 

Dance com os animais 

Música para bicho nenhum bicho ficar parado! 

 

O que é, o que é: uma canção toda branca com um pontinho marrom? E o que faz a felicidade de um piolho? A maior curiosidade 

do gato, você sabe qual é? Não!? Mas pode descobrir a resposta para esses e outros enigmas se ouvir o CD Bicho mistério. 

Além de se divertir bastante e sacudir o esqueleto, você vai ouvir poemas escritos por Leo Cunha, autor de inúmeros livros para 

crianças, com melodias do músico Zé Campelo e seu grupo de cantores e instrumentistas. 

Ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música surpresa! Você que é um bom pé de valsa 

não pode perder. 

Disponível em: <http://chc.org.br>.  

 

01. Grife o verbo ou a locução verbal que compõe cada oração a seguir:  

a) “Música para bicho nenhum bicho ficar parado!” 

b) “E o que faz a felicidade de um piolho?” 

c) “Ao som de guitarra, piano, sanfona, trombone e outros instrumentos, tem até música [...]” 

d) “Você que é um bom pé de valsa não pode perder.” 

 

02. Identifique, entre as alternativas acima, aquela que apresenta mais de uma oração e transcreva-a abaixo. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

03. A frase constituída de mais de uma oração denomina-se: 

(     ) período simples     (     ) período composto  

 

04. No período da tira abaixo: “O mundo fica mais simples”, separe o sujeito do predicado e, em seguida, classifique o sujeito.  

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
05. Na oração “[...] quando entendemos o significado de apenas 3 palavrinhas.”, da tira de Dik Browne, o verbo destacado apresenta 

que transitividade verbal? Justifique. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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06. A expressão “[...] o significado de apenas 3 palavrinhas.”, tem a seguinte função sintática: 

(     ) Objeto direto 
(     ) Objeto indireto 
(     ) Predicativo do sujeito 
 

07. Leia a tira a seguir: 
 

 
 
Agora, destaque do primeiro quadrinho: 
a) um verbo transitivo indireto 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
b) um objeto indireto 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
c) um verbo transitivo direto 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
d) um objeto direto 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

08. No período: Leo Cunha é um bom pé de valsa na dança com os animais,  

I. Identifique a transitividade da forma verbal em destaque.   
_______________________________________________________________________________________________________ 

II. Qual a função sintática do termo [...] um bom pé de valsa na dança com os animais? 
_______________________________________________________________________________________________________ 

III. Que tipo de predicado apresenta esse período?  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

09. Relacione as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta. 

a) (     ) João adora doces. 

b) (     ) Pedro é inteligente. 

c) (     ) João acha Pedro inteligente. 

d) (     ) Maria comprou um carro novo. 

 

I. Predicado nominal 

II. Predicado verbal 

III. Predicado verbo-nominal 
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10. Escreva a função sintática dos termos em destaque de acordo com as circunstâncias sugeridas. 

CAUSA – LUGAR – MODO – TEMPO  

 
a) Quando chegares do trabalho, avise – me. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

b) O discurso do diretor foi aplaudido com entusiasmo. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

c) Visitaremos o litoral nordestino nestas férias. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

d) Como chovia bastante, não fomos ao cinema, conforme combinado. 

 

Bom trabalho! 

 

  
 
 
  

 

 

 
 
 


