
 

 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

                               Língua Portuguesa - 7º ano - Turmas: 701/702 - Claudia 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, valendo 5 pontos cada, perfazendo um total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA            Língua Portuguesa 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, total 50 pontos 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

Leitura e Interpretação de Texto – Pontuação: 
sujeito/predicado/verbo e complemento/Modo 
Imperativo/Transitividade Verbal. 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO         Data: 22/05/20 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO         Data: 26/05/20 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoraclaudiatufani@gmail.com 
 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Qualquer dúvida entrar em contato com os e-
mails das professoras: Claudia e Daniele(ver 
site da escola) 
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Texto 1: ( 5 pts.) 

                                                        Além do conta-gotas  

    Cada gota economizada faz a diferença. Afinal, a maior parte da água existente no planeta (97,50%) 

é salgada e imprópria para o consumo. Dos 2,50% de água doce, a maior parte (2,493%) está 

armazenada em lençóis subterrâneos ou congelada nos polos. Apenas 0,007% está disponível para o 

consumo, em rios e lagos. É essa a água que usamos em casa, na escola e no trabalho. Boa parte dela 

nos chega através de redes mal conservadas que são responsáveis por perdas de até 40% na 

distribuição de água. Economizar e usar de forma consciente esse limitado recurso natural é, portanto, 

fundamental. Eis algumas dicas de como fazê-lo:  

Chuveiro: O banho é um dos momentos em que mais se consome água. Um banho de 15 minutos 

gasta, em média, 130 litros d’ água, o que representa 3.900 litros por mês. Desligar o chuveiro enquanto 

se ensaboa ou se lava o cabelo vai ajudar a economizar. Importante também é reduzir a duração do 

banho para em torno de cinco minutos, tempo considerado suficiente para nossas necessidades 

básicas. 

 Escovar os dentes: Ao manter a torneira da pia aberta por cinco minutos, enquanto se escovam os 

dentes, são consumidos cerca de 10 litros de água. Uma dica para gastar menos é abrir a torneira 

apenas para molhar a escova e, depois, para enxaguar a boca. Plantas A dica é substituir a mangueira 

d’ água por um regador, que gasta bem menos. A mangueira aberta por dez minutos gasta em média 

188 litros d’ água [...].                                                                   O Globo, 5 de junho de 2019 

Texto 2:  Planeta Água 

                                                                                                         Guilherme Arantes 

Água que nasce na fonte 

Serena do mundo 

E que abre um 

Profundo grotão 

Água que faz inocente 

Riacho e deságua 

Na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios 

Que levam 

A fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 

Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas 

Ronco de trovão 

E depois dormem tranquilas 
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No leito dos lagos 

No leito dos lagos 

Água dos igarapés 

Onde Iara, a mãe d'água 

É misteriosa canção 

Água que o sol evapora 

Pro céu vai embora 

Virar nuvens de algodão 

Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris 

Sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 

Tão tristes, são lágrimas 

Na inundação 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas 

Que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água… 

a-Qual o tema dos textos 1 e 2? (2) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b- Qual a finalidade do texto 1? (1) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

c- No trecho do texto 1: “Ao manter a torneira da pia aberta por cinco minutos, enquanto se escovam os 

dentes, são consumidos cerca de 10 litros de água.” Qual a ideia expressa pelo termo grifado? (2) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2- (F. Eng. Sorocaba – SP) Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto: (5 pts.) 

 
a) Comprei um terreno e construí a casa. 

b) Os guerreiros dormem agora. 
c) O cego não vê. 
d) João parece zangado. 

 
 
 
3- (FCC-Adaptada) Quem acompanhou a trajetória do Programa Nacional do Álcool... (5 pts.) 
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase: 

a) ... ninguém apostava no seu êxito imediato ... 
b) ... com que ele não contava em experiências anteriores do uso do álcool ... 
c) ... sabe de seus altos e baixos. 
d) ... provocaram a queda das vendas desses veículos... 
e) ... que se tornaram residuais. 
 
 



 

 
4-Como se classifica o sujeito da oração “As professoras estão em reunião.”? ( 5pts.) 
a) Sujeito composto 
b) Sujeito simples 
c) Sujeito indeterminado  
d) Oração sem sujeito 

 
5-Assinale as opções com frases que apresentam sujeito indeterminado. ( 5 pts.) 

a) Já amanheceu! 
b) Pediram muito dinheiro por aquele equipamento. 
c) Ontem adormeci na aula de filosofia. 
d) Há tapioca com vários recheios. 
e) Gasta-se muito dinheiro na educação dos filhos. 
f) É urgente diminuir a produção de lixo. 

 
6-Indique o núcleo do predicado das frases abaixo apresentadas.( 5 pts.) 

a) Finalmente, meu filho parece feliz. ____________________ 

b) Comi um brigadeiro delicioso! __________________ 

c) A funcionária trabalhava descontente. ______________________ 

d) Fernanda já nasceu! _______________________ 

 
7-Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: ( 5 pts.) 

( a ) morremos                             (    ) verbo na 1ª pessoa do singular 

( b ) podias                                   (    ) verbo na 1ª pessoa do plural  

( c ) entrei                                     (    ) verbo na 3ª pessoa do singular  

( d ) mandava                               (    ) verbo na 2ª pessoa do singular 

8- Nas frases abaixo, sublinhe os verbos que foram conjugados no Modo Imperativo: ( 5 pts.) 
 
a) Bom dia! Levante, seu dorminhoco. O sol já está alto! 

b)Venha escolher o livro que quiser!  .  

 
 
9- A forma verbal do imperativo não está correta na frase: (5 pts.) 
a) Tu falas demais! Fala um pouco menos!  
b) Você fala demais! Fale um pouco menos!  
c) Nós falamos demais! Falemos um pouco menos! 
d) Vós falais demais! Faleis um pouco menos!  
e) Eles falam demais! Falem um pouco menos! 

 

10- Destaque o predicado na frase abaixo, envolvendo-o: ( 5 pts.) 

I-Marcelo é um bom homem! 


