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Corumbá, _______  de  ____________________  de _________________ Nota  

Nome:  

 

 

Série: 8º Ano do Ensino Fundamental 2  Turmas: "A"/"B"/"C" 

Professora: Roziléia De Oliveira Sales 
Disciplina: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE AVALIATIVA - 2º BIMESTRE 

 

1. Atente- se à leitura dessa tirinha. Responda, adequadamente, as questões a seguir: (4,0) 

a) Que ensinamento o pai de Armandinho 

passou a ele? Comprove sua resposta. (0,5) 

___________________________________ 

___________________________________  

___________________________________
____________________________________________________________  

b) Na tirinha ocorre um acontecimento. Qual seria? Em que ocasião, Armandinho revela o aprendizado? Como?(0,5)  

_______________________________________________________________________________________________  

 Repassando a gramática da tirinha(3,0) 
 

I. Retire o sujeito, classifique e o justifique em cada um dos quadrinhos. (1,0) 
 

Q1.: ___________________________________________________________________________________________  
 

Q2.: ___________________________________________________________________________________________  
 

Q3.: ___________________________________________________________________________________________  
 
II. Na tirinha 2, reescreva o predicado, justifique-o. Circule o núcleo. (0,5)  
_______________________________________________________________________________________________  
 
III. Quanto à transitividade do verbo: “repartiu”(quadrinho2), como é classificado? Por quê? (0,5)  
_______________________________________________________________________________________________  
 
IV. Que função sintática exerce o trecho: “... os pães e os peixes”? Justifique. (0,5)  
_______________________________________________________________________________________________  
 
V. Com qual sentido foram utilizadas as reticências na tirinha? (0,5) ________________________________________  
 
2. Agora, leia esta segunda tirinha e complete, de acordo, ao que se pede: (1,0) 

 
a) “Paciência, meu filho!” esta é uma frase 
de que tipo? Explique-a. (0,5)  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
 

b) “ Parece tudo bem...” Como classificamos esta oração? Por quê? (0,5) ____________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 
 

 
 
3. Ainda trabalhando sobre o gênero textual: Tirinhas. Leia esta terceira e responda:(3,5) 

a) Há diferença de sentido na oração:  
“Fake News são as notícias falsas” se 
usarmos a forma inversa: As notícias falsas 
são ‘Fake News’? Explique. (1,0)  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  
 

b) ”Elas enganam as pessoas” que função sintática é denominada às palavras grifadas? (0,3) ____________________ 
 

c) “ ... promovem injustiças...” Que classificação recebe o sujeito neste excerto? Justifique. (0,5)  
_______________________________________________________________________________________________  
 

d) As pessoas de má índole e seus seguidores encobrem outras formas de corrupção. Se  a oração fosse assim 
descrita, o sujeito seria o mesmo? Qual seria? Por quê? (0,7) _____________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
 

e) Se tivéssemos na tirinha a oração: “As notícias são falsas.” Os termos aqui em destaque são de que tipo de 
predicado? Qual é o seu núcleo?  Como classificamos, sintaticamente, cada um desses termos? (1,0)  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________   
 
4. Observe a tirinha 4. Sobre o quadrinho 3,  você deverá criar duas situações sintáticas: (0,5) 
 

 1. Criar uma pergunta, a respeito da classificação do sujeito.    /   2. Responder a essa questão, adequadamente.  
 

P: ____________________________________________________________________________________________ 

 

R: _____________________________________________________________________________________________ 
 
5.Relacione os termos destacados sintaticamente: (1,0) 
 

(1) Predicado Nominal  (2) Predicado Verbo-Nominal  (3) Predicado Verbal  (4) Predicativo do Objeto  (5) Predicativo do Sujeito 
 

(6) Verbo Bitransitivo   (7) Verbo Intransitivo    (8) Verbo de Ligação     (9) Verbo Transitivo Indireto  (10) Verbo Transitivo Direto  
 

(   ) Minha tia permanece preocupada.(   )Meu irmão ficou satisfeito conosco.(   ) Eles estão saudosos pelo 
retorno.               
 

(    )A criança cresceu feliz.  (   )Arthur finalizou todo o dever.  (   )Preciso de auxílio.(   )Ela me doou roupas e  
comida. 
 

(    )Aquela jovem contraiu um vírus.(    )A novela terminou anteontem.   (    )Nós compramos uma casa antiga. 
 
 OBS.: Atente – se aos erros de acentuação, concordância, ortografia e pontuação. Serão cobrados na correção.  Não 
use corretivo, não rasure tais atitudes invalidarão sua resposta.                                                          BOA SORTE! 


