
 

 

                                   LISTA DE PORTUGUÊS - RECUPERAÇÃO – 7º ANO 

Adjunto adnominal 

 

1. Sublinhe os adjuntos adnominais dos substantivos destacados. 

 

a) Os alunos pequenos compraram alguns livros de aventuras. 

 

b) Os dois lados da rua foram tomados por uma alegre multidão.  

 

c) A menina alegre chegou hoje. 

 

d) A menina chegou alegre hoje. 

 

e) Os dois enormes ipês floridos dominavam a tranquila paisagem da cidadezinha. 

 

f) Como era velha, pesada e morta aquela avó magra. 

 

g) O muro do nosso colégio foi pichado de madrugada. 

 

h) Aquele homem comeu dois sanduíches de presunto e bebeu um litro de água. 

 

i) Esse belo móvel pertenceu ao meu saudoso avô. 

 

j) Ela estava sentada em uma antiga cadeira de balanço. 

 

k) Todos os jogadores do time receberam uma severa crítica de seu treinador. 

  

l) As brincadeiras dos alunos deixaram o professor novato descontente. 

 

m) Muitas ruas da cidade ficaram interditadas durante o dia inteiro. 

 

n) O jovem casal residia no décimo andar daquele moderno edifício. 

 

o) A difícil decisão dependia dos votos dos senhores juízes. 

 

p) A primeira página do jornal trazia o retrato das diversas vítimas. 

 

2. Leia o fragmento: 

  

Eu conhecia o zinco – o pequeno chafariz fosco e levemente azulado onde os pássaros se banhavam no 

jardim era feito de zinco e o estanho – a pesada folha-de-flandres em que eram embalados os sanduíches 

para piquenique. 

                                                                                               SACKS, Oliver. Tio Tungstênio – Memórias de uma infância química. 
                                                                                                                                                                                               São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

  



 

 

Nesse fragmento, são adjuntos adnominais representados por adjetivos os termos: 

 

a) pequeno – fosco – azulado – pesada. 

b) chafariz – feito – zinco – embalados. 

c) pequeno – levemente – feito – pesada. 

d) fosco – azulado – zinco – embalados. 

 

3. "Um morcego estonteado pousou certa vez no ninho da coruja, e ali ficaria de dentro se a coruja ao 

regressar não investisse contra ele." O termo que, do mesmo modo que “estonteado”, atribui uma qualidade 

ao ser nomeado pelo substantivo está grifado na alternativa 

 

a) investisse contra ele 

b) ninho da coruja 

c) pousou certa vez 

d) a coruja ao regressar 

 

Concordância verbal 

 

Leia o texto e responda às questões 1 e 2. 

 

     Só aprendemos nos divertindo. A arte de ensinar não é outra senão a arte de despertar a curiosidade 

das almas jovens para depois satisfazê-la: e a curiosidade é viva apenas nas almas felizes. O 

conhecimento que se faz entrar na mente pela força sufoca-a. Para digerir o saber é necessário que ele 

seja devorado com apetite. 

                                                                                                                                                   Anatole France 

 

1. A que palavras do texto se referem, respectivamente, os pronomes la e a, que acompanham os verbos 

satisfazer e sufocar? 

 

2. Na frase “a curiosidade é viva apenas nas almas felizes”: 

 

a) Por que o verbo ser está na 3ª pessoa do singular? 

 

b) O adjetivo felizes refere-se à palavra almas. 

• A que classe de palavras pertence almas? 

 

• Por que o adjetivo felizes está no plural?  

 

 

3. Reescreva as frases, completando-as com a forma verbal adequada: 

 

a) Naquela escola todos * (lia/liam): * (lia/liam) o aluno, o funcionário, o professor, a direção e até a 

merendeira. 

 

b) Hoje, para comemorar, * (sou/é) eu quem paga os refrigerantes. 



 

 

 

c) Os Estados Unidos * (pretende/pretendem) ampliar suas relações econômicas com o Mercosul. 

 

d) A plateia * (invadiu/invadiram) o palco e * (agarrou/agarraram) os artistas. 

 

e) Os Estados brasileiros do Sul * (é/são) mais frios do que os outros. 

 

f) Na minha classe * (é/sou) sempre eu que chego atrasado. 

 

g) * (Veio/Vieram) a mãe e o filho. 

 

 

4. Reescreva as frases a seguir, passando para o plural o que for possível. 

Atenção: O verbo existir é pessoal; portanto, concorda com o sujeito em número e pessoa. 

 

a) Houve acidente grave nesta rodovia. 

 

b) Ainda há dúvida quanto à resolução dos exercícios de matemática. 

 

c) Parece que ainda existe muita criança sem escola no país. 

 

d) Existe exame de seleção para o ensino médio? 

 

e) Espero que não haja dúvida sobre esse assunto. 

 

 

5. Leia a frase. 

 

                 Hoje existem muitos produtos com ativos da natureza brasileira. 

 

Adaptando o que for necessário, reescreva a frase: 

a) substituindo pelo verbo haver a forma verbal existem; 

 

b) empregando o verbo existir em uma locução verbal com o verbo auxiliar dever; 

 

c) empregando no lugar de existem uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar dever e pelo verbo 

haver. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Texto para as questões 6 e 7.  

 

                                    Cadela consegue salvar seus filhotes recém-nascidos de 

                                                               incêndio no Chile 

 

     Um incêndio ocorrido na quinta-feira (9) em uma casa da cidade chilena de Temuco teve uma cadela 

como heroína. Amanda, que é o animal de estimação da casa destruída parcialmente pelo fogo, conseguiu 

salvar os cinco filhotes que deu à luz há dez dias. 

     Imagens registraram Amanda salvando, um a um, seus filhotes. Enquanto os bombeiros apagavam o 

incêndio, a cadela entrava na casa para retirar os filhotes e colocava os cachorrinhos, a salvo das chamas, 

no estribo do caminhão dos bombeiros.    

     Todos os animais foram levados a uma clínica veterinária e se recuperam bem, exceção feita à 

cachorrinha Amparo, que sofreu queimaduras graves e morreu no fim da manhã desta sexta-feira (10). 
(Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2012/08/10/cadelaconsegue-salvar-seus-filhotes-recem-nascidos-deincendio-no-      

chile.htm>. Acesso em: ago. 2012.) 

 

6. “Um incêndio ocorrido na quinta-feira (9) em uma casa da cidade chilena de Temuco teve uma cadela 

como heroína.” 

a) Qual é o sujeito da frase acima? 

 

b) Reescreva essa frase, passando o sujeito para o plural. 

 

 

7. Leia o trecho:  

“Assim, você não está só, nós estamos com você, não perca a esperança, como diz um provérbio inglês 

‘trabalho duro nunca fica sem recompensa’, que significa que se você trabalhar duro se destacará.”  

 

Reescreva o trecho, fazendo as seguintes alterações e a concordância verbal e nominal:  

• Passe o pronome “você” para o plural  

• Substitua o pronome “nós” por “eu”.  

 

8. Identifique com um X as frases incorretas quanto à concordância verbal. 

 

a) Se não houvessem guerras, o mundo seria bem melhor. 

b) Necessita-se de novos projetos ambientais urgentemente. 

c) Hoje são vinte e cinco de junho. 

d) A maior parte dos alunos não terminou a prova. 

e) Não vejo a hora de dizer: chegou as férias. 

f) Deve existir muitas pessoas interessadas nesse caso. 

g) Parece que não haveriam soluções em curto prazo. 

h) Mais de dez homens empurrava aquela máquina. 

i) Aluga-se casas para a temporada de verão. 

j) Isto são sintomas graves. 

k) O que faltava ao jovem era oportunidades de diálogo. 

l) Fui eu quem o ensinou a desenhar. 

m) Os 30% de lucro esperado sumiu. 

n) Alguns de nós receberemos ingressos para o show. 

o) Nem uma nem outra quiseram cortar o cabelo. 



 

 

p) Mais de uma paciente tiveram alta hoje. 

q) A mãe com a filha visitaram os parentes no domingo. 

r) Assaltantes e malfeitores assaltou  a escola no fim de semana. 

s) Fomos nós que comprou as passagens. 

t) Uma palavra, um apoio podem ajudá-lo muito. 

 

9. Reescreva as frases incorretas do exercício anterior, corrigindo-as. 

 

10. Complete as lacunas com a forma verbal adequada entre parênteses. 

 

a) Agora há * pouco três horas da tarde. (deu/deram) 

b) * motos naquela oficina. (conserta-se/consertam-se) 

c) * cerca de mil aparelhos eletrônicos. (sobrou/sobraram) 

d) * contra empresas poluidoras. (protesta-se/protestam-se) 

e) * quinze minutos para o término do expediente. (falta/faltam) 

f) Fui eu que * a conta. (paguei/pagou) 

g) * fazer vinte anos que não nos vemos. (deve/devem) 

h) Eu e tu * todo o percurso. (percorreremos/percorrereis) 

i) Nem o pai nem a mãe * à reunião escolar. (foi/foram) 

j) * de casos de epidemia naquela região. ( tratava-se/tratavam-se) 

 

11. Reescreva corrigindo as frases incorretas quanto à concordância com o verbo ser. 

 

a) Isso são falsas promessas. 

b) Duas dúzias é mais que suficiente. 

c) Já é seis horas da tarde.  

d) Ela é as preocupações do pai. 

e) O vencedor foi eu.  

f) A surpresa eram os sorvetes de merenda. 

g) Daqui até o metrô é dois quilômetros.  

h) Oito quilos de carne são pouco para o nosso churrasco.  

i) A maioria era menores de idade.  

 

12. “Aumenta a carga elétrica no ar por causa da tempestade.” Se o sujeito dessa frase estiver no plural, a 

concordância estará correta em: 

 

a) Aumentam a carga elétrica no ar por causa da tempestade. 

b) Aumenta as cargas elétricas no ar por causa da tempestade. 

c) Aumentam as cargas elétrica nos ares por causa da tempestade. 

d) Aumentam as cargas elétricas no ar por causa da tempestade. 

 

  

 


