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 REVISÃO DE PORTUGUÊS (7º ANO) 

 

1- Nas palavras: VEÍCULO (BICICLETA, ÔNIBUS), temos um recurso semântico chamado de: 

a) Antonímia apenas; 

b) Hiperonímia e Antonímia; 

c) Hiponímia e Hiperonímia; 

d) Sinonímia e Antonímia; 

e) Homonímia e Antonímia. 

2-Identifique o objeto do verbo destacado na oração e classifique-o: Os alunos obtiveram bons resultados. 

_________________________________________ 

 

3- Qual é o valor semântico que expressam as palavras destacadas a seguir: (Advérbios) 

a) Este assunto é bastante interessante. 

 ________________________________________ 

b) Viajaremos amanhã. 

_________________________________________ 

c) As crianças brincavam calmamente. 

_________________________________________ 

d) Provavelmente irá chover. 

_________________________________________ 

4- Em: A vidraça foi quebrada pelo menino.  

a) Em relação à ação expressa pelo verbo, o sujeito da oração acima está na voz: 

_________________________________________ 

b) Passe esta oração para a voz ativa: 

_________________________________________ 

5- Em: “Na primeira manhã que te perdi / Acordei mais cansado que sozinho...” (Alceu Valença.) 

a) Qual valor semântico da palavra destacada?_________________________ 

b) Como a pessoa está se sentindo?_____________________ 

6- Complete as frases abaixo, com uma das expressões entre parênteses: 

a) meu avô assistiu TV ____________ de filme. (em vez de / ao invés de) 

b) ______________ de ligar os fios da tomada, desligou-o. (Em vez de / Ao invés de) 

c) Ele está muito ______________ humorado. (mau/mal) 

d) Minha mãe está se sentindo muito ____________ . (mau/mal) 

7- Identifique de quem ou de que se diz algo nas frases abaixo: 

-A garota presenciou o acidente. 

-O acidente foi presenciado pela garota. 

Frase 1- ____________________________ 

Frase 2- ____________________________ 

8- Qual é o gênero textual tem como finalidade primordial divulgar um produto, um evento, uma marca... e a persuasão é um 

elemento fundamental? 

a) Crônica; 

b) Conto; 

c) Campanha publicitária; 



d) Lenda; 

e) Capa de revista. 

9- Em: “Não use vassouras, pois espalham a poeira fina, que ficará em suspensão e voltará a se depositar.”   

a) Que relação de sentido a palavra pois expressa no contexto? 

__________________________________________________ 

b) A palavra espalham é referente a qual termo acima?  

__________________________________________________ 

c) Qual a transitividade do verbo espalham na frase? 

__________________________________________________ 

d) Quem é o complemento verbal de espalham? 

__________________________________________________ 

10- Identifique a forma verbal da oração a seguir, indicando: a transitividade ou intransitividade dela. 

                         As folhas caem.  

 

__________________________________________________ 

 

 

  


