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Professoras: Fabiane, Vivi e Simone Ano: 7º 

 
 
Objetivos: Proporcionar ao aluno a oportunidade de resgatar os conteúdos trabalhados em 
Português, nos quais apresentou defasagens e os quais lhe servirão como pré-requisitos para os 
conteúdos a serem desenvolvidos nos próximos bimestres. 

Matéria a ser estudada (conteúdo): 

 Verbos: tempos, modos e formas nominais;  

 Análise morfológica: advérbio, preposição e interjeição; 

 Uso de mas /mais, mal/mau, há/a, meio/meia, afim/a fim; 

 Uso dos porquês. 

Como estudar (estratégia): 

Os alunos deverão refazer todos os exercícios dados em sala durante do 1º semestre e fazer a 
lista de exercícios abaixo. Deverão, também, refazer as provas aplicadas como forma de rever o 
conteúdo de maneira prática. 
ENTREGAR A LISTA DE EXERCÍCIOS COM CAPA IDENTIFICANDO MATÉRIA, NOME, 

NÚMERO E SÉRIE. 

 

Avaliação: 

O conteúdo descrito acima será avaliado através de uma: 
 PROVA com dez questões dissertativas (80%); 

 LISTA DE EXERCÍCIOS (20%). Faça uma capa com matéria, nome, número e série. 

Façam os exercícios do suplemento, apostila, gramática e caderno com dedicação, 
responsabilidade e carinho.  
 

Um beijo, 
 

Vivi, Fabiane e Simone 
 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

1. Reescreva as frases abaixo no tempo e modo indicado, fazendo as adaptações necessárias: 

a) Se ele pusesse água nas plantas, elas ficariam bonitas. 

Futuro do subjuntivo: 

_______________________________________________________________________________ 

b) Eu ponho esperança na seleção brasileira. 

Pretérito Imperfeito: 

_______________________________________________________________________________ 

Pretérito perfeito: 

_______________________________________________________________________________ 

c) O locutor põe emoção em sua voz. 

Pretérito imperfeito do subjuntivo: 

_______________________________________________________________________________ 
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Futuro do presente: 

_______________________________________________________________________________ 

2. Complete as orações com o verbo pedido nos parênteses, na forma exigida pelo contexto. 

a) Se você ___________________ Mariana, dê-lhe meu recado. (vir) 

b) Se ele ____________________ ficarei feliz. (vir) 

c) Se você a encontrar, não ________________ nada (dizer) 

d) Eu _________________ o livro sobre a mesa. (puder) 

e) Talvez o agasalho não __________________ nesta mala. (caber) 

f) O vestido não ___________________ no corpo daquele jovem ontem. (caber) 

g) Eu ___________________ apenas quando me convém. (ouvir) 

h) Duvido que você ___________________ de Belém ainda hoje. (vir) 

i) Quando ele ____________________ sua namorada, mataremos a curiosidade. (trazer) 

j) Eu ____________________ para você não acreditar naquela história. (dizer) 

3. Complete o quadro, de acordo com o que se pede: 

Forma verbal infinitivo tempo modo pessoa número 

porei      

disseram      

coubeste      

passearia      

der      

4. Sabemos que as palavras viver e morrer pertencem à classe gramatical dos verbos. Pensando 
nisso, leia atentamente a frase abaixo: 

Viver e morrer são ações que pertencem aos seres vivos. 

Na frase acima essas palavras continuam classificadas como verbo? Justifique sua resposta. 

5. Observe os verbos destacados e faça a correspondência. 

a) Fervi a água.  ( ) presente 
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b) Fervo a água. ( ) pretérito  

c) Ferverei a água ( ) futuro 

6. Continue a conjugar o verbo. 

Eu fervo a água. 

Tu ___________________________ 

Ele ___________________________ 

Nós ___________________________ 

Vós  ___________________________ 

Eles ___________________________ 

O verbo sofreu modificação? 

_______________________________________________________________________________ 

7. Faça a correspondência. 

  

(a) tu (  ) 1ª pessoa do singular 

(b) eles ( ) 2ª pessoa do singular 

(c) eu ( ) 3ª pessoa do singular 

(d) vós ( ) 1ª pessoa do plural 

(e) ele ( ) 2ª pessoa do plural 

(f) nós ( ) 3ª pessoa do plural 

8. Complete corretamente o espaço em branco com uma das duas formas entre parênteses: 

a) __________________ (Faz / Fazem) vinte minutos que estamos a sua espera. 

b) __________________ (Havia / Haviam) poucas vagas para o curso. 

c) Conhecido o resultado da votação, __________________ (choveu / choveram) vaias. 

d) Não __________________ (havia / haviam) vizinhos naquele deserto. 

e) __________________ (Havia / Haviam) já dois anos que não nos víamos. 

f) Conhecera-o assim, __________________ (fazia / faziam) quase vinte anos. 

g) __________________ (Deverá haver / Deverão haver) cinco anos que ocorreu o incêndio. 

f) Aqui __________________ (faz / fazem) verões terríveis. 

Pronome 
pessoal 

Pessoal 
verbal 
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i) __________________ (Vai fazer/ Vão fazer) cem anos que nasceu o genial artista. 

j) __________________ (Começou a haver / Começaram a haver) abusos. 

9. Preencha os espaços em branco com o pretérito perfeito ou pretérito imperfeito do indicativo, 
escolhendo o tempo adequado a cada frase. 

a) Ele __________ (comprar) a jornal, enquanto _______________ (esperar) por ti. 

b) Finalmente, ____________ (perceber) que tu _______________ (estar) brincando. 

c) Em criança, o João ___________ (brincar) muito. Ontem, o Joao ____________ (brincar) muito. 

10. Faça a correspondência entre os números e as letras de forma a construir afirmações 
verdadeiras. 

1 – Modo Indicativo a) indica a ação como possível, desejável, eventual ou duvidosa; 

2 – Modo Imperativo b) apresenta a ação como realidade 

3 – Modo Subjuntivo c) é utilizado para dar ordens, advertências e conselhos ou 

 para fazer um pedido 

11. Identifique o modo e o tempo verbal dos verbos destacados em negrito nas seguintes frases: 

Ex. Eles compraram um livro muito interessante. 

 Modo: Indicativo / Tempo: Pretérito perfeito 

a) A Rita e o João vêm aqui um dia destes. 

_______________________________________________________________________________ 

b) Ela parecia preocupada com a situação. 

_______________________________________________________________________________ 

c) Amanhã apresentarei um trabalho na aula de Português. 

_______________________________________________________________________________ 

d) A Maria estudaria se não estivesse preocupada com o que acontecera. 

_______________________________________________________________________________ 

e) Quando cheguei ao teatro a peça já tinha começado. 

_______________________________________________________________________________ 

12. Relacione a segunda e a terceira coluna de acordo com a primeira: 

(a) Infinitivo ( ) ação verbal em andamento ( ) aprovado 

 ( ) participar 

 ( ) avisado 

(b) Particípio ( ) verbo em sua forma original ( ) estudando 

 ( ) finalizar 

 ( ) vivendo 
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(c) Gerúndio ( ) expressa ação concluída ( ) desfrutando 

 ( ) acusado 

 ( ) agir 

13. Identifique e classifique o(s) advérbio(s) ou locução(ões) adverbial(ais) presente(s) nas frases 
que se seguem: 

a) Provavelmente o Felipe e o João vão chegar tarde por causa do atraso do ônibus. 

_______________________________________________________________________________ 

b) Tu já foste ver a exposição de carros antigos? 

_______________________________________________________________________________ 

c) O mundo precisa entender que a vida é demasiado preciosa para ser posta em risco. 

_______________________________________________________________________________ 

d) Diariamente, podemos ver nos jornais os problemas da Humanidade.  

_______________________________________________________________________________ 

e) Talvez ela consiga convencer o amigo a estudar a sério. 

_______________________________________________________________________________ 

f) Todos concordaram em limpar o jardim, inclusive os mais novos. 

_______________________________________________________________________________ 

g) Aqui todos os alunos jogam os papéis no lixo. 

_______________________________________________________________________________ 

h) O carro circulava a uma velocidade demasiado alta para aquele tipo de estrada, tão estreita e 
com tantas curvas. 

_______________________________________________________________________________ 

i) Eu estava tão cansada que adormeci profundamente. 

_______________________________________________________________________________ 

j) Realmente há muita poluição sonora dentro da cidade. 

_______________________________________________________________________________ 

14. Nas frases abaixo, sublinhe os advérbios. Em seguida, reescreve-os dentro do quadro abaixo, 
nos lugares corretos. 

a) Ele está onde os problemas existem. 

b) No continente africano deflagrou, ontem, mais um conflito. 

c) As duas partes dificilmente se entenderão. 

d) Talvez seja tempo para as partes envolvidas refletirem sobre o futuro de milhares de pessoas. 
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e) Se, porventura, eles se reunirem, conseguirão chegar a acordo? 

f) Agora, aqui, lá, ali, morrem milhares de pessoas por causa de lutas de poder. 

g) O mundo precisa entender que a vida das pessoas é demasiado preciosa para ser posta em 
risco. 

Advérbios de lugar: 
 

Advérbios de dúvida: 
 

Advérbios de quantidade: 
 

Advérbios de tempo: 
 

Advérbios de modo: 
 

15. Complete os espaços em branco nas frases abaixo com os advérbios presentes na caixa de 
texto. 

a) ____________ visitarei o meu primo Alberto. 

b) Eles moram ____________ de Campinas. Com receio de chegar atrasado, ele saiu 
______________ de casa. 

c) _____________ se vai ao longe. 

d) ____________, no topo da colina, avista-se uma bela paisagem. 

e) O menino estava longe de casa, mas __________ do riacho. 

f) O Paulo portou-se __________ na visita de estudo. 

g) A Marta chegará a Paris _____________. 

16. Observe as seguintes afirmações feitas pela professora: 

A - [...] Eles têm direito à vida, como nós, e além disso são muito úteis.  
B - [...] Cachorro faz muita falta. 

A palavra “muito”, nas passagens acima, é um pronome indefinido ou um advérbio? Justifique.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

17. Observe as palavras em negrito e classifique-as em advérbio ou adjetivo.  

Carina agiu certo, porque tomou a atitude certa na hora certa. 

_______________________________________________________________________________ 

Há muitas coisas pouco úteis que custam muito caro. 

à noite – bem – perto – ali – devagar – hoje – longe – amanhã 
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_______________________________________________________________________________ 

18. Observe as frases abaixo:  

A. Comi muitos doces na festa. 
B. Este bolo está muito doce. 

Nas frases acima a palavra “muito” pertence à mesma classe gramatical ou não? Explique.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

19. Observe que a colocação de um artigo pode causar transformações nas palavras. Sendo 
assim, indique a classe gramatical da palavra em negrito:  

Ele não seguiu pelo caminho certo. 

_______________________________________________________________________________ 

Muitas pessoas não trocam o certo pelo duvidoso. 

_______________________________________________________________________________ 

Creio que essa proposta não será aprovada. 

_______________________________________________________________________________ 

Com certeza ele ouvirá um não. 

_______________________________________________________________________________ 

A comida está muito bem temperada. 

_______________________________________________________________________________ 

20. Utilize somente preposições para completar o período abaixo:  

A partida era disputada ______ garra em um campo de futebol. Driblando os adversários, o 

atacante ____ time ____ verde aproxima-se ____ área e, _____ receber um lançamento diante do 

goleiro, lança a bola _____ a cabeça  _____ dentro do gol. 

21. Levando em consideração as preposições, relacione as duas colunas:  

A – Causa ( ) O livro do professor está emprestado aos alunos. 

B – Posse ( ) Fomos com os amigos ao cinema. 

C – Companhia ( ) O animal morreu de fome. 

D – Finalidade ( ) Fizemos o trabalho sobre questões ambientais. 

E – Assunto ( ) O cenário encontra-se ornamentado para as festividades. 

22. Complete as frases usando a preposição adequada: combinação ou contração conforme 
convier: 

a) Você foi ______ supermercado ontem ______ tarde ou ontem ______ noite? 

b) Não aceite doces ____________ mulher. Você precisa cuidar ______ seus dentes. 
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c) Estamos ______ casa de velhos amigos. 

d) Estavam acostumados ______ barulho da cidade ______ noite. 

e) Ela mora ____________ casa ali ______ frente. 

f) Meu pai cuida ______ jardim aqui há muito tempo. 

g) Dê este casaco ____________ homem ali 

h) A garota segue despreocupada ______ caminho. 

23. Quais dos grupos de palavras são formados por interjeição: 

a) Vida, Casa, Palavra, Cruzada 
b) Documentar, Texto, Moscas! , Questione! 
c) Ei!, Marta, Sai!, Entretanto 
d) Oh!, Claro!, Oba!, Atenção! 
e) Atenção!, A tensão, Rua Gaspar Dutra, Correr 

24. Qual dos sentidos das interjeições está correto? 

a) Credo! - Repulsa 
b) Vamos! – Dúvida 
c) Puxa! – Intenção 
d) Firme! - Repulsa 
e) Hum! – Desejo 

25. Em quais frases o uso da interjeição é correto? 

a) Tudo bom com ele! 
b) Quantos livros você tem! 
c) Quais os livros de que você mais gosta! 
d) Mãe! Onde está meu pão! 

26. Em qual alternativa falta a interjeição? 

a) Diga-me tudo sobre você. 
b) Ei você ainda vai voltar? 
c) Completei 16 anos ontem e você? 
d) Barack Obama foi o primeiro presidente negro dos EUA. 

27. De acordo com o código mencionado, relacione corretamente as colunas analisando o valor 
semântico atribuído às interjeições: 

A – admiração ( ) Credo! Não gostei do que você falou. 

B – espanto ( ) Ufa! Terminamos o trabalho em tempo hábil. 

C – aversão ( ) Nossa! Como você é formidável! 

D – alívio ( ) Nossa! Que homem estranho está percorrendo pelas ruas do bairro. 

28. Atribua às orações abaixo, uma interjeição correspondente ao contexto expresso pelas 
mesmas: 

a) __________ que bom seria se não tivéssemos que nos preocupar com a falta de segurança. 

b)Não consigo resolver esta questão. ________ estou bastante preocupada, pois não entendi toda 
a matéria. 
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c) ________ você obteve o primeiro lugar na competição! 

d) Acho que esta pessoa que está passando por ali é um amigo que não vejo há anos. ________ 
espere, preciso falar contigo. 

29. Utilize corretamente: Há – a – à – às  

a) _____ algum tempo ele não vai ____ Portugal. Mas, no ano passado ele foi _____ China.  

b) O progresso chegou inesperadamente àquele subúrbio. Daqui ____ poucos anos, nenhum dos 

seus moradores se lembrará mais das casinhas que, ____ tão pouco tempo, marcavam a 

paisagem familiar. 

30. Empregue mais ou mas nas frases abaixo:  

Queria ir ao cinema, _______ meu dinheiro acabou. 

A minha tartaruga anda _______ depressa do que a sua. 

Quando tomo sorvete sempre quero ________. 

Ela estava triste, ________ riu da minha piada. 

Fomos à praia, mas começou a chover. 

31. Complete as frases abaixo de modo que elas façam sentido. Utilize suas próprias ideias:  

Meus brinquedos são mais _________________________________________________________ 

Estou cansado, mas ______________________________________________________________ 

Gosto de livros mais ______________________________________________________________ 

Gosto de livros, mas ______________________________________________________________ 

32. Nessa frase ocorre um erro em relação ao padrão culto da língua portuguesa. Reescreva a 
frase, corrigindo-a:  

“Achei melhor dizer que já conhecia ele de nome.” 

_______________________________________________________________________________ 

33. Diferencie o uso dos pares citados abaixo escrevendo corretamente uma frase para cada 
palavra citada:  

Há – a 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Mas – mais 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Traz – trás 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

34. As frases abaixo apresentam problemas, elas não estão de acordo com a norma culta. Indique 
o que está errado na frase e reescreva-as corretamente.  

Quero ler o livro “Marley & Eu” que tu me indicou, mas só poderei comprar ele amanhã.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Quero começar a ler ele logo, para mim poder comentar a história com todos que já conhecem ela. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

35. Reescreva as frases abaixo, colocando no lugar dos asteriscos (*) as palavras mais, mas ou 
más, de forma a deixar as frases corretas: 

a) Pedro estuda, ** não aprende. 

_______________________________________________________________________________ 

b) Vendeu ** livros neste mês que no anterior. 

_______________________________________________________________________________ 

c) Bonitinha, ** ordinária. 

_______________________________________________________________________________ 

d) A população pede ** escolas. 

_______________________________________________________________________________ 

e) Ela não é bonita, ** conquista pela simpatia. 

_______________________________________________________________________________ 

f) Ele foi quem ** tentou; ainda assim, não conseguiu. 

_______________________________________________________________________________ 

g) Dizem as ** línguas que ele vai ser o nosso prefeito. 

_______________________________________________________________________________ 

h) Municípios exigem ** escolas. 

_______________________________________________________________________________ 

i) Amor é igual fumaça: sufoca, ** passa. 

_______________________________________________________________________________ 

j) Este país está cada dia ** violento. 

_______________________________________________________________________________ 

k) Tentei chegar na hora, ** me atrasei. 

_______________________________________________________________________________ 
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l) Não ganhei o prêmio, ** dei o melhor de mim. 

_______________________________________________________________________________ 

Redação 

Escreva um relato pessoal, contando os episódios mais importantes de sua vida. 

Siga as instruções a seguir. 

a) Escolha um assunto; 

b) Planeje seu relato. Converse com as pessoas que possam ajudar-lhe dando informações sobre 
o episódio escolhido. Procure obter o maior número possível de informações. 

c) Comece seu relato indicando o lugar e o tempo em que aconteceram os fatos que irá relatar. 
Tente organizar as informações de forma a prender a atenção de seu leitor. Caracterize pessoas, 
lugares, objetos, etc. e procure empregar diálogo, quando possível.  

Lembre-se: você é o protagonista dos fatos e deve, portanto, escrever na 1ª pessoa. Não se 
esqueça de observar se a variedade linguística empregada é adequada a esse gênero e ao público 

leitor. Dê um título a seu relato. 

d) Faça um rascunho primeiro e só passe seu relato a limpo depois de fazer uma revisão 
cuidadosa, seguindo as orientações abaixo. Refaça o texto quantas vezes for necessário. 

INSTRUÇÕES: 

Ao terminar o texto, passe-o a limpo – à tinta. Não se esqueça de revisá-lo e de lhe dar um título 
adequado (de acordo com o texto produzido). A versão final deverá ser escrita no espaço abaixo. 

 

Título: 

 

 

 

 
Avalie seu relato pessoal 

Observe: 

 se os fatos relatados acontecem no passado, em um tempo e espaço 
bem definidos; 

 se o narrador é protagonista e, portanto, os verbos e pronomes estão 
predominantemente na 1ª pessoa; 

 se o texto apresenta trechos descritivos; 

 se a linguagem empregada está adequada aos leitores e ao gênero 
textual. 
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