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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PORTUGUÊS 7ºANO 

 1.Escolha a alternativa correta para preencher os espaços com verbos no modo indicativo: 

a ) Eu sempre……………...........................…os filmes que desejo ver. 
 (   ) escolhia      (    ) escolhi    (   ) escolhera         (   )escolho 
  
 b) Se todos estudarem mais, ……......................................………..de ano mais fácil. 
    (    )passassem    (   ) passaremos   (   ) passaríamos   (    ) passemos 

2. Circule os verbos das frases abaixo: 
A – Os meninos brincavam  com a bola. 
B – Papai me chamou para  passear no parque. 
C – Entrei, falei com o diretor. 
D – Ao sentir a patadas, o lobo  correu. 
E – Tu és forte, és corajoso e  conheces tudo. 
F – A borboleta tem asas coloridas. 
  
3.Indique os tempos verbais nas frases:(passado, presente, futuro) 
A – Papai gosta de verdura.......................................................... 
B – José ganhou uma bola.......................................................... 
C – Damião estudará a lição........................................................ 
D – Marisa acordou cedo............................................................. 
E – Os meninos jogarão basquete. .............................................. 
F – O garoto vende pipoca........................................................... 
G – Eu venderei meu relógio. ..................................................... 
  
4. Grife os verbos das frases abaixo. 
 a) Choveu muito ontem. 
b) Faz frio. 
c) Não arrumamos o quarto. 
d) Talvez eu experimente desse sorvete. 
e) Abra essa porta garoto! 
f) Toquem a viola e dancem. 
g) Resolveremos as atividades após o jantar. 
 
TEXTO: MAMÃE NÃO FAZ NADA 
Era uma vez uma mulher que perdeu seu nome de registro, ou melhor, trocou-o por outro muito 
usado: o de Mãe. Sendo mãe, tornou-se uma pessoa essencialmente chata. A maior cobradora da 
paróquia: faça isso, faça aquilo...  
O relógio toca. Começa a batalha. 
- Vamos acordar pessoal! 
Corre ligar a água para o café. O leite também (quando tem). 
- Vamos, crianças, vistam o uniforme. 
O pai já está no banho. 
- Rápido. Tem aula. 
Coa o café, serve a mesa. 
- Vamos pessoal. Olha a hora. Comam todo o pão. Escovem os dentes. 
Trocou de roupa, tirou a mesa, limpou a louça do café. Arrumou as camas. Varreu a casa. Retirou o 
pó dos móveis. Chegou o verdureiro. Feitas as compras, corre ao açougue. Aproveita a saída e passa 
pelo banco e paga as contas de água e luz. 
Volta correndo. Faz o almoço. Olha o relógio. Está na hora do marido e das crianças chegarem. 
Chegaram. Serve o almoço. 
- Menino, não belisque sua irmã! 



O pai pede que lave seu macacão. Conta que hoje o trabalho melhorou um pouco, mas é para cuidar 
das despesas. Breve repouso e volta ao serviço. 
A mãe lava a louça do almoço. A filha seca os pratos e o filho os talheres e se manda para o quintal. 
O cachorro aparece com os pelos da cauda bem aparados. 
- Esse menino! Foi por isso que ele pegou a tesoura... 
- Crianças, façam a lição. 
- Sim, claro, arranjar figuras para a tarefa de Geografia. Costurar a barra da calça do menino. Pregar 
botão na blusa da menina. 
- Mãe, amanhã é aniversário da professora. Tenho que levar um bolo. 
Pronto, o bolo está no forno. Enquanto assa, lava o macacão. 
- Vamos ao dentista. Cuidado ao atravessar a rua. 
Passam na panificadora. Voltam para casa. 
- Tomem banho! 
Providenciar o jantar. 
- Não gosta de ovo? Tem que comer. Faz bem para a saúde. Fiquem quietos. Deixem o pai assistir o 
noticiário sossegado. Ele está cansado. Trabalhou o dia todo. 
- Vão para o banho! Já arrumaram o material para a aula de amanhã? 
Mas que turma! Desde que chegamos do dentista estou dizendo pra irem pro banho. 
Todos deitados. Verificação total da casa. Deixar mesa arrumada para o café matinal.  
Ora, veja! O menino esqueceu-se de guardar o caderno. 
Abriu-o. Deu uma olhada na lição. Ele preencheu uma página com dados pessoais: seu nome 
completo, data de nascimento, local, e também dados familiares. Profissão do pai: mecânico. 
Profissão da mãe: não faz nada, só fica em casa... 
(Autor desconhecido) 
INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 
LEIA TODO O TEXTO COM ATENÇÃO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES A SEGUIR. 

1.  Por que a mãe tornou-se uma pessoa essencialmente chata? 

2.  Releia: “O relógio toca, começa a batalha”. O que esse trecho quer dizer? 

3. De acordo com o texto, quais são as atividades diárias realizadas pela mãe? 

4. Você concorda com a ideia do filho, de que a “mãe não faz nada, só fica em casa”? Por quê? 

5. O texto é finalizado sem apresentar a reação da mãe ao ler o que o filho havia escrito na 
atividade da escola. Imagine: Se aquele filho fosse você e se aquela mãe fosse a sua, como 
ela se sentiria? Qual seria a reação? 

6.  Você acha que seja mesmo necessário às mães terem um dia dedicado a elas todo ano? Por 
quê? 

7. Qual é o melhor presente que você pode dar à sua mãe, no dia dedicado a ela? 

8. Sua mãe é importante para você? Por quê? 

9.  Imagine: Se um dia, de repente, você não mais tivesse uma presença materna ao seu lado 
(sua avó, sua madrasta, sua tia, ou seja, a pessoa que você considera como mãe), como seria 
sua vida? Explique. 

10.  Escreva um pequeno texto sobre sua mãe (ou sobre a pessoa que você considera como mãe): 
qual a rotina dela; o que você acha dela; como ela lhe trata; o que você desejaria a ela (não 
somente no dia das mães, mas todos os dias do ano); se você se considera um bom filho; 
entre tantos outros aspectos. 

PRESENTES SÃO MUITO BONS... MAS, AS MÃES PRECISAM DE MAIS AMOR, RESPEITO E 
RECONHECIMENTO. 

 


