
Locução Verbal: dois verbos.(Verbo principal + Verbo Auxiliar). Exemplo: Ele andava 
correndo pela estrada. 
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DISCIPLINA: PORTUGUÊS  

SEMANA: 9 ( 03/05 a 07/05 ) 
 

NOME: Nº: SÉRIE:7ºano  

PROFESSOR(A): LÍDIA BALDEZ CARGA HORÁRIA SEMANAL: 07  

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 07/05  

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: TERMOS ESSENCIAIS DA ORAÇÃO  

HABILIDADE(S): EF07LP06: Empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal. 
EF07LP04: Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações. 

EF07LP07: Identificar, em textos lidos, a estrutura básica da oração: sujeito e predicado e os 
complementos. 

 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: CONCEITO GRAMATICAL: TERMOS ESSENCIAIS DA ORAÇÃO. (SUJEITO E PREDICADO), VÍDEO EXPLICATIVO 

MAPA CONCEITUAL. 
, 

ORIENTAÇÕES: ATENÇÃO! 
COPIAR EXERCÍCIOS E AS EXPLICAÇÕES. COPIAR O MAPA CONCEITUAL 

ENVIAR AS ATIVIDADES COM NOME COMPLETO E ANO. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 8H ÀS 12 HORAS (EXCETO QUARTAS-FEIRAS) 

 

 
 
 

Semana 9  

Gramática: Termos Essenciais Sujeito e Predicado 

O predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece ao sujeito, ou seja, tudo 
aquilo que não faz parte do sujeito é considerado predicado. É obrigatoriamente composto por um 
verbo ou locução verbal. 
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Exemplos de predicado 
 

• Mariana e Pedro foram ao cinema. 
• Minha avó fez um bolo de laranja delicioso. 
• Meus antigos vizinhos mudaram de casa na semana passada. 

 
Tipos de predicado 

 
O predicado pode ser classificado em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo- 
nominal, conforme a classificação do seu núcleo. 

 
Predicado nominal 

 
Predicado nominal: é aquele que tem como núcleo verbo de ligação e predicativo do sujeito. 

O predicado nominal é constituído por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito, possuindo 

como núcleo um nome que atribui uma característica ao sujeito da oração. 
 

O predicativo do sujeito é o termo da oração que complementa e caracteriza o sujeito, 
atribuindo-lhe uma qualidade. Aparece maioritariamente no predicado nominal, juntamente 
com um verbo de ligação. 

Exemplos de predicativo do sujeito 

• Eu estou feliz. 

• Minha avó anda cansada. 

• Nós somos só duas. 

• Meu caderno é este. 

 

Verbos de ligação: São verbos que indicam um estado, ligando uma característica ao sujeito. 
 

 
Exemplos de verbos de ligação: 

Ser; ficar; continuar; 

estar; tornar-se; permanecer; 

parecer; andar; 

 

Frase com predicado nominal: 

Pedro é feliz. 

Análise da frase: 

Pedro: sujeito 

é feliz: predicado nominal 

é: verbo de ligação 

feliz: predicativo do sujeito 



Exemplos de frases com predicado nominal 
 

• Beatriz anda estudiosa. 
• Rodrigo continua curioso. 
• O pai está orgulhoso. 
• Mariana parece ansiosa. 

 
 
 

Predicado verbal 

 
O predicado verbal possui um verbo significativo como núcleo. Verbos significativos indicam 
ações: pensar, gostar, querer, estudar, subir, dar, agradecer, perdoar, chorar,… 

 

Estes verbos podem ser intransitivos ou transitivos, apresentando objeto direto e objeto 
indireto como complemento. 

 
Frase com predicado verbal: 

 

 
Eu comi um brigadeiro. 

 
Análise da frase: 
Eu: sujeito 
comi um brigadeiro: predicado verbal 
comi: verbo transitivo direto 
um brigadeiro: objeto direto 

 
Exemplos de frases com predicado verbal 

 
• Os professores ensinaram tudo o que sabiam. 
• Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol. 
• Eu quero viajar pela Europa. 
• Ela deu-lhe as informações necessárias. 
• Minha avó caiu. 

 
 
 

O objeto direto e o indireto são termos integrantes da oração que completam o sentido dos 
verbos transitivos. 

 
 
 

Objeto direto 
 

- vem sempre associado a um verbo transitivo; 
- liga-se ao verbo sem preposição, exigida por este; 
- indica o paciente, o alvo ou o elemento sobre o qual recai a ação verbal. 

 
Ex.: Maria vendia doces. 

sujeito v.trans. direto obj.direto 



Objeto indireto 
 

- vem sempre associado a verbo transitivo; 
- liga-se ao verbo através de preposição exigida por este; 
- indica o paciente ou o destinatário da ação verbal. 

 
Ex.: Davi gosta de música. 

sujeito v.trans. indireto obj.indireto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercícios de Fixação 

 

 
1) Identifique a alternativa que apresenta um predicado verbo-nominal: 

a) Luan é muito inteligente. 
b) As crianças estão felizes. 
c) Maria chegou cansada. 
d) O professor de matemática faltou. 

 
2) Possui predicado verbal a oração 

a) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna” 
b) “Essa caminhada é infinita” 
c) “A vida não é padronizada” 
d) “aquilo é a verdade?” 

 
3) Observe a frase abaixo, classifique o tipo de predicado e identifique o predicativo do sujeito. 

A médica parece cansada. 

a) predicado verbal - predicativo do sujeito: cansada 
b) predicado verbal - predicativo do sujeito: parece 
c) predicado nominal - predicativo do sujeito: cansada 
d) predicado nominal - predicativo do sujeito: parece 
e) predicado verbo-nominal - predicativo do sujeito: doutora 

 
 

4) Relacione as frases com os tipos de predicado: 

a) Predicado nominal 
b) Predicado verbal 
c) Predicado verbo-nominal 
( ) Cheguei atrasada à festa. 
( ) Cristina está quieta. 
( ) Camila continua cansada. 
( ) Meus filhos saíram do parque maravilhados. 
( ) Lúcia fala muito alto. 
( ) Os meninos já abriram os presentes 



5) Identifique o núcleo do predicado da frase abaixo: 

Compramos os presentes de Natal da família toda. 

 
a) os presentes de Natal 
b) presentes 
c) da família toda 
d) compramos 

 
 
 

 
6) Observe a frase abaixo e escolha a alternativa cuja afirmação está correta: 

Meu pai e minha mãe são idosos. 

a) Sujeito simples: Meu pai e minha mãe - Predicado verbal: são idosos 
b) Sujeito oculto: Meu pai e minha mãe - Predicado nominal: são idosos 
c) Sujeito inexistente: Meu pai e minha mãe - Predicado verbo-nominal: são idosos 
d) Sujeito composto: Meu pai e minha mãe - Predicado nominal: são idosos 

 

7) Classifique o predicado da seguinte oração: 

Estou orgulhosa da minha mãe. 

 
a) Predicado nominal 
b) Predicado verbal 

 
8) Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? 

a) Sofia chegou cansada ao trabalho. 
b) Joana e Felipe caminharam muito hoje. 
c) Luísa e Paula estão fazendo torta de maracujá. 
d) Maria Vitória chegou ofegante à aula. 
e) Alan continua atencioso comigo. 

 
9) Classifique o predicado das orações abaixo, usando o seguinte código: (V) Verbal (N) Nominal 

( ) Ele está feliz. 

( ) Ele está aqui. 

( ) Ele saiu do estádio. 

( ) Ele está aborrecido. 

( ) Mariana encontrou os primos. 

( ) O sol surgiu no horizonte. 

( ) Os compradores consideraram a proposta . 

( ) Tu pisavas nos astros. 

( ) O vento virou a canoa 



10) Separe o sujeito do predicado. Classifique esse predicado e encontre seu núcleo. 

Veja o exemplo: 

Quebraram a vidraça da Dona Maria. 

Sujeito: Indeterminado 

Predicado: Quebraram a vidraça da Dona Maria. 

Classificação: Predicado Verbal. Núcleo(s): Quebraram. 

 

a) A batucada continuou madrugada afora. 

b) A animada orquestra volta de novo à cidade. 

c) Patrões e empregados continuam as negociações. 

d) O engraçado palhaço deixou o palco. 

e) Greves e passeatas são formas de luta. 

f) O longo desabafo trouxe-lhe a paz. 

g) A psicóloga, o professor e a diretora analisaram o caso 

h) As duas meninas passeavam pela calçada. 

i) Todos os atletas foram homenageados 

11) Identifique com (PV) para predicado verbal, (PN) para predicado nominal e 

a. ( ) Mauro parece feliz. 

b. ( ) Beatriz joga vôlei. 

c. ( ) O menino é sensível. 

d. ( ) O planeta é nosso. 

e. ( ) Os alunos estudaram para o simulado. 

f. ( ) Pedro saiu de casa. 

g. ( ) José chegou. 

h. ( ) As pessoas parecem seguras. 

i. ( ) Juliana estuda muito. 

j. ( ) Fred desenhava na lousa. 

k. ( ) O professor corrigiu a redação. 

l. ( ) Maria chegou da viagem . 

m. ( ) Marta entregou a carta. 

n. ( ) Marta lia a carta . 

o. ( ) Marta anda preocupada. 

p. ( ) O carteiro entregou a carta. 



12) Leia o poema a seguir e responda às questões. 

 
A namorada 

 
Havia um muro alto entre nossas casas. 

Difícil de mandar recado para ela. 

Não havia e-mail. 

O pai era um onça. 

A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão 

E pichava a pedra no quintal da casa dela. 

Se a namorada respondesse pela mesma pedra 

Era uma glória! 

Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira 

E então era agonia. 

No tempo do onça era assim. 

(Manoel de Barros) 

a) Que verso do poema indica o momento de alegria do eu lírico? 

b) Qual verso ilustra quando a comunicação não era bem sucedida? 

c) Que verso transmite a apreensão e nervosismo do eu lírico? 

d) Dos verbos destacados no texto, quais são significativos? Copie-os. 

e) Há no poema quatro versos em que aparece um verbo de ligação. Transcreva esses versos e 

grife o verbo de ligação. 

f) Releia os dois versos do poema: 

 
I. O pai era um onça. 

II. No tempo do onça era assim. 

 
Explique a diferença de sentido da palavra onça nos dois versos. 
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NOME: Nº: SÉRIE: 7°A/B/C 

PROFESSOR(A): RITA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  
DATA DE ENTREGA: 10/05/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ARTE FIGURATIVA E ARTE ABSTRATA/SUGESTÃO PARA HOMENAGEM ÀS MÃES 
 

HABILIDADE(S): (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes 
estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 

percepção, o imaginário, a capacidade suas produções visuais contextualizando-os no tempo e no espaço de 

simbolizar e o repertório imagético. (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, (EF69AR07) 
Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas 
suas produções visuais contextualizando-os no tempo e no espaço. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: CONTEXTO, LEITURA, APRECIAÇÃO E CRIAÇÃO 

ORIENTAÇÕES: RECORTE FORMAS DIVERSAS COM PAPÉIS,  QUE VOCÊ TEM DISPONÍVEL NA SUA CASA(COLORIDOS, JORNAL, REVISTA, 
DE PRESENTES E ETC ), USE SUA CRIATIVIDADE E COLE CRIANDO UMA OBRA ABSTRATA, USE CANETINHAS OU GIZ DE CERA PARA 

COMPLEMENTAR COM LINHAS RETAS OU SINUOSAS. NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR UMA FOTO DA SUA ATIVIDADE. 

  

                                                                    Arte figurativa  

É a arte que representa uma figura, da qual olhamos e conseguimos identificar, como um carro, um rosto, um 

objeto e etc. 

      



 

 

                                                                    Arte abstrata 

Formada por formas geométricas, linhas e cores, o artista não tem a intenção de mostrar uma figura, ele 

simplesmente expressa seus sentimentos, fazendo uso da sua imaginação. 

                  

    Composição com vermelho, amarelo e azul (1921)                        Vários círculos (1926)  

                              Piet  Mondrian                                                                  Wassily Kandinsky           
 

Wassily Kandinsky (1866 — 1944) foi um pintor russo, apontado como um dos grandes artistas do século XX, 

sendo um dos maiores destaque da arte abstrata. 

 

Recado importante 

O dia das mães, é um dia para celebrar e agradecer a todas mães pela dedicação, carinho e amor que dão aos 

filhos diariamente. Celebramos esta data aqui no Brasil, sempre no segundo domingo de maio, portando no 

dia 09/05/2021, estaremos comemorando esta data tão especial e como sugestão separei uma lembrancinha 

que você pode confeccionar e homenagear a sua mãe. Clique no link abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBnXvXIMb0k 

Você pode substituir o EVA, por papel Color set, um pouco mais fino que a cartolina e pode ser encontrado em várias 

cores. 

                                                   FELIZ DIA DAS MÃES, PARA QUEM SEMPRE CUIDOU DE NÓS! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RBnXvXIMb0k

