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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PORTUGUÊS 

 Olá queridos alunos. 
Atividades: 
1) Faremos um trabalho  avaliativo sobre o conteúdo verbos ; 
*As questões de 1 a 8 valem 10 ponto e a questão 9 vale 2,0 pontos. 
*Deve ser respondido a caneta preta ou azul; 
*Sem rasura ou borão 
Leia e responda as próximas 4 (quatro) questões: 

 
a) O que torna a tira engraçada? 
____________________________________________________ 
b) O que representa a palavra „SPLAT‟? 
____________________________________________________ 
c) No último quadrinho, se o gato tivesse ganhado, o que ele teria de falar para se declarar 
vencedor? 
____________________________________________________ 
 
Leia e depois responda a próxima questão: 

 
2) Na tira, há predominância de verbos no 
a) imperativo.      b) subjuntivo.      c) indicativo.     d) infinitivo. 
 
Leia e depois responda: 
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3) O que torna o texto engraçado? 
______________________________________________________ 
 
4) Os verbos “quero” e “detesto” têm o mesmo número, pessoa, modo e tempo. 
Assinale corretamente conforme o que se propõe na tabela abaixo.  

 
 
 
 
 
 

Leia e depois responda: 

 
 
5) O que acontece no último quadrinho que surpreende o leitor? 
__________________________________________________________ 
 
6) Que verbo a mãe usou para indicar o que poderia acontecer com Calvin? 
a) posso                      b) seja                         c) cairia                      d) fazer 
 
7) Assinale a alternativa que completa corretamente as orações abaixo: 
 
a) Eu e meu irmão não ___________ de filme de terror. 
a) gostamos.              b) gosto.                     c) gostarás.                d) gostarão. 
 
b) Se todos nós estudássemos  mais, _____________ na prova. 
a) passaremos.                      b) passaríamos.                     c) passamos.              d) passei. 
 
c) Wendris e eu _____________ o computador amanhã. 
a) emprestarei.           b) emprestaremos.          c)emprestarão.           d)emprestarás.  
 
8) Assinale o item em que a 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 muita aula. 
d) A turma do 7° ano conquistará bons resultados na prova de hoje. 
 
 
9) Avaliação sobre o livro lido até esse momento.Escolha o livro que você melhor entendeu e 
responda as questões abaixo.(2,0 pontos) 
 

NÚMERO PESSOA MODO TEMPO 

 
(  ) Singular 
(  ) Plural 

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

(  ) Imperativo 
(  ) Subjuntivo 
(  ) Indicativo 

(  ) Presente 
(  ) Pretérito 
(  ) Futuro 
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