
24ª semana – 07/10/2020. 

7º ano – Professora Soraya. 

Bom dia, galerinha... 

Esta atividade, à princípio não precisa ser enviada por e-mail, mas façam, pois daqui uns 

dias vou selecionar uma das atividades feitas para serem enviadas para nota. 

 

Leia:  

O menino que mentia 

 

Um pastor costumava levar o seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu pregar uma 

peça nos vizinhos.  

– Um lobo! Um lobo! Socorro! Ele vai comer minhas ovelhas!  

Os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. 

Mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo nenhum.  

Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar. E ele caçoou de todos.  

Mas um dia o lobo apareceu de fato, e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o 

menino saiu correndo.  

– Um lobo! Um lobo! Socorro!  

Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu e o pastor perdeu 

todo o rebanho.  

Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade.  
(BENNETT, William John. O livro das virtudes para crianças. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.).  

 

Questão 1 – A finalidade do texto é: 

a) instruir 

b) informar 

c) entreter 

d) criticar  

 

Questão 2 – Observe: “Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade.”. 

a) Identifique os verbos no segmento acima e o tempo em que eles se encontram: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – No título do texto, “Menino que mentia”, o verbo sugere uma ação: 

a) que já foi concluída. 

b) iniciada no passado e que continua no presente.  

c) habitual no passado. 

d) finalizada em um passado recente.  

 

Questão 4 – Em “Ele vai comer minhas ovelhas!”, a locução verbal indica uma ação: 

(    ) passada 

(    ) presente 

(    ) futura  

Atenção: “Vai comer” é uma locução verbal, ou seja, presença de dois verbos, o primeiro auxiliar 

e o segundo é principal. 

Agora, responda: 

 Qual verbo poderia substituir essa locução verbal? ____________________________ 

Bom trabalho... beijinhos da profe! 

 


