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Língua Portuguesa 8º Ano  

Atividade para terça-feira (28 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Predicativo do sujeito (Caso necessário, consultar as páginas 59 e 

60, conteúdo de revisão) 

RECADO: 

A atividade pode ser copiada ou impressa e depois anexada no caderno de 

língua portuguesa. 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 28 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

1.) O que é predicativo do sujeito? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

2. Analise as orações e reescreva o predicativo do sujeito de cada uma. 

a) O café está amargo. 

_______________________________________________________________ 



b) O sinal ficou fraco. 

_______________________________________________________________ 

c) A camiseta da escola é vermelha. 

_______________________________________________________________ 

d) Esse cordão é de prata? 

_______________________________________________________________ 

e) As crianças ficaram empolgadas. 

_______________________________________________________________ 

f) Os prédios eram lindos. 

_______________________________________________________________ 

3. Agora, reescreva todos os verbos de ligação do exercício anterior. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Correção referente aos exercícios do dia 27-04 
 

1.) Sobre os complementos verbais, marque a única alternativa que possui um 
objeto INDIRETO. 

a) A biblioteca recebeu os livros novos. 

b) Elas compraram novas apostilas. 

c) Os livros chegaram. 

d) Eu gostei de ver o filme. 

 

2.) Sobre os complementos verbais, marque a única alternativa que possui um 
objeto DIRETO. 

a) Os livros chegaram. 

b) Eu gostei de ver o filme. 

c) Há necessidade de que os filhos estudem mais. 

d) Eles compraram flores. 

 

3.) Crie objetos diretos e indiretos para as frases a seguir: 

a) Preciso fazer compras por isso vou ao __mercado________________. 

b) Avaliaram _nossas provas_______________________________________. 



c) Assistimos à/ao _____filme novo._______________________________. 

d) Os professores finalizaram nosso trabalho___________________________. 

e) Gostei de ser seu amigo__________________________________________. 

 

 

 


