
20ª e 21ª semanas – 02 e 09/09/2020 – 7º ano – Português 

Professora Soraya 
Bom dia, galerinha... hoje vamos rever os verbos que vocês, certamente, estudaram no ano passado, mas 

que é muito importante para darmos continuidade ao nosso conteúdo. 
Vocês receberão uma tabela de conjugação verbal, contendo as formas nominais do verbo: Infinitivo, 
gerúndio e particípio. Quero que colem no caderno esta tabela, quem não tem como imprimir, pode 

passar na escola que será disponibilizada uma cópia pra você. Esta tabela auxiliará nas próximas 
atividades. 

 
Leia e responda as próximas 4 (quatro) questões: 

 
2ª) O que representa a palavra ‘SPLAT’? 
____________________________________________________ 
 
3ª) No último quadrinho, se o gato tivesse ganhado, o que ele teria de falar para se declarar vencedor? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4ª) Localize um verbo na forma infinitiva. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Leia o poema abaixo para responder as próximas 2 (duas) questões: 

 
 
 
5ª) Identifique no poema dois verbos no gerúndio. 
_______________________________________________ 
 
6ª) Identifique no poema dois verbos no particípio. 
_______________________________________________ 
 
 

 
 
Leia e depois responda a próxima questão:  

 
7ª) Na tira, há predominância de 
verbos no 
a) imperativo. 
b) subjuntivo. 
c) indicativo. 
d) infinitivo. 
 
 

 

1ª) O que torna a tira engraçada? 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 



 
Leia e depois responda: 

 
9ª) Os verbos “quero” e “detesto” têm o mesmo número, pessoa, modo e tempo. 
Assinale corretamente conforme o que se propõe na tabela abaixo. (PESO x2) 
 
 
 
 
 
 
Leia e depois responda: 

 
10ª) O que acontece no último quadrinho que surpreende o leitor? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
11ª) Que verbo a mãe usou para indicar o que poderia acontecer com Calvin? 
a) posso  b) seja   c) cairia  d) fazer 
 
12ª) Localize na fala de Calvin um verbo que foi usado de forma coloquial (fala do dia a dia): 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS ORAÇÕES ABAIXO: 
13ª) Eu e meu irmão não ___________ de filme de terror. 
a) gostamos.   b) gosto.   c) gostarás.   d) gostarão. 
 
14ª) Se todos nós estudássemos mais, _____________ na prova. 
a) passaremos.  b) passaríamos.   c) passamos.   d) passei. 
 
15ª) Wendris e eu _____________ o computador amanhã. 
a) emprestarei.  b) emprestaremos.       c) emprestarão.        d) emprestarás.   
 
 

NÚMERO PESSOA MODO TEMPO 
 
(  ) Singular 
(  ) Plural 

(  ) 1ª Pessoa 
(  ) 2ª Pessoa 
(  ) 3ª Pessoa 
 

(  ) Imperativo 
(  ) Subjuntivo 
(  ) Indicativo 

(  ) Presente 
(  ) Pretérito 
(  ) Futuro 

8ª) O que torna o texto engraçado? 
_______________________________ 
_______________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________ 



16ª) Dê o infinitivo dos verbos abaixo: 
a) chegarei: ___________________________ 
b) subiram: ___________________________ 
c) coube: _____________________________ 
d) fizeste: ____________________________ 
e) pusesses: ___________________________ 
 

f) sumiu: _____________________________ 
g) estávamos: _________________________ 
h) amássemos: ________________________ 
i) polirmos: ___________________________ 
j) é: _________________________________  

17ª) Assinale o item em que na construção da oração há erro de concordância verbal. 
a) Todos foram para casa, menos o Pedro. 
b) O Jônathas e a Mirella realizaram o trabalho de português. 
c) O Emannuel e o Geiferson falta muito a aula. 
d) A turma do 7° ano conquistará bons resultados na prova de hoje. 
  
 
Não é necessário copiar as histórias em quadrinhos, somente as questões com a numeração bem destacada. 
Quem puder imprimir, pode imprimir e colar respondido no caderno. 
 

Mandar até o dia 09/09 às 24h com peso 10,0. 
 

E-mail: port.profsoraya@gmail.com 

 
 Lembrando que na próxima semana não receberão atividades novas, pois terão duas quartas-feiras para 
se dedicarem a este trabalho. Depois desta data, respeitarei os critérios de avaliação, descontando os 
pontos. 

 
Selecionarei 10 exercícios desta aula para corrigir.  

 
Bom trabalho... 

Abraço da profe Soraya. 
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