
 

 

                                     Lista de recuperação – Português – 7º ano 

 

1. Nas orações que seguem estão destacados os adjuntos adverbiais. Classifique-os. 

 

a) Abriram a garrafa de guaraná com uma faca. 

 

b) O operário dirige-se para casa com ansiedade e às vezes, por necessidade, viaja na porta do 

ônibus. 

 

c) Trabalhava em São Paulo e residia no Guarujá, por isso viajava de carro e andava de balsa todos 

os dias. 

 

d) Tentou abrir a mala com a minha chave, mas não conseguiu; com esforço arrebentou a fechadura. 

 

e) Descasquei a laranja, mas, por distração, joguei-a no lixo e fiquei com a casca na mão. 

 

2. Destaque os verbos e classifique-os quanto à sua predicação. 

 

a) O atleta surge radiante.  

b) Os adultos rejeitaram a sopa.  

c) O meteorologista anunciou um belo dia.  

d) Nós precisamos de calma e de compreensão.  

e) Ele aguentou os gritos e a situação não piorou.  

f) A sala permanecia silenciosa até o menino chegar.  

g) Oferecemos nossos livros à biblioteca circulante.  

h) Obedeceram aos pais sem reclamações.  

i) Assistiu ao programa para conhecer os ritos indígenas.  

j) Eles se tornaram agressivos repentinamente. 

k) Maria e Cristina logo tornaram à casa. 

 

3. Leia a tirinha a seguir e depois responda à questão. 

         
 

a) Se a mãe utilizasse o imperativo, ela diria? Reescreva a fala da mãe, utilizando o verbo no 

imperativo.  

 



 

 

4. Na frase “O gato entra, dá com o rato e chia de raiva”, o termo “de raiva” é um adjunto adverbial 

que indica qual circunstância?  

 

5. Leia a frase abaixo e responda:  

 

                                             "Meu irmão partiu para Lisboa." 

 

Usando o adjunto adverbial “depois de dois anos de estudo”, construa a mesma frase acima de modo 

que esse adjunto ocupe as seguintes posições: 

 

a) início 

 

b) interior 

 

c) final 

 

6. Escreva os verbos destacados na coluna adequada, indicando o modo verbal. 

 

a) Não jogue papel na calçada. 

b) Ah, se eu passasse de ano! 

c) Quando ganhar na loteria, ficarei rico. 

d) Talvez eu estude agora. 

e) Ele fala muito alto. 

f) Olhe para mim, já. 

g) Empreste-me o livro, por favor. 

h) Adorei ter viajado com você. 

 

Modo indicativo Modo subjuntivo Modo imperativo 

   

   

   

 

 

 


