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Questões: verbo, frase, oração e período 7° ANO – GRAMÁTICA – LORNA 

 
Lista 02 

 
01. Leia esta notícia “Papa reza pelo fim da pandemia em uma Praça de São Pedro vazia”, retirada do jornal Correio 

Braziliense (de 27 de março de 2020) para responder às questões. 
 

Em uma Praça de São Pedro completamente vazia, algo inédito na milenar história da Igreja Católica, o 
papa Francisco realizou, nesta sexta-feira (27/3), a bênção extraordinária Urbi et Orbi, na intenção do fim da 
pandemia do novo coronavírus. Além disso, concedeu indulgência plenária, ou seja, o perdão dos pecados, aos 
fiéis. 

O pontífice pediu para Deus "olhar a dolorosa situação" da humanidade. "Deus onipotente e misericordioso, 
conforta teus filhos e abre nossos corações à esperança, porque sentimos sua presença de Pai em nosso meio", 
disse, ao abrir a oração. 

O papa também pediu aos católicos que tenham fé, paciência e demonstrem união. Afirmou ainda que, em 
meio a um momento de caos social, é necessário priorizar as vidas. "É tempo de separar aquilo que é 
necessário daquilo que não é (…). Estamos todos no mesmo barco, todos." 

 

Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/03/27/interna_mundo,840748/papa-reza-pelo-
fim-da-pandemia-em-uma-praca-de-sao-pedro-vazia-veja-f.shtml>. Acesso: 28 mar. 2020. 

 
a) Por quantos parágrafos o texto é formado? 
b) Quantos períodos aparecem ao longo do texto? 
c) Sublinhe todos os verbos do último parágrafo. 
d) Quantas orações há no último parágrafo? 

 
02. Ainda sobre a notícia “Papa reza pelo fim da pandemia em uma Praça de São Pedro vazia”, responda: 

a) Em que tempo verbal o texto foi predominantemente escrito? 
b) Em qual modo verbal a notícia está? 
c) Copie do 1º parágrafo todos os verbos que indicam ações que aconteceram no passado. 

 
03. Encontre os verbos presentes na notícia, passe-os para o infinitivo e, então, transcreva: 

a) 5 verbos de 1ª conjugação. 
b) 3 verbos de 2ª conjugação. 
c) 3 verbos de 3ª conjugação. 


