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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para segunda-feira (13 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Concordância nominal: termos determinantes e termos 

determinados. Explicação vista em sala de aula páginas 80 e 81. Reler essas 

páginas, e ler a explicação abaixo: 

 

DETERMINANTE: termo que tem por função especificar o sentido de um 

outro termo. (No exercício os círculos). Ele vai acompanhar o nome 

(substantivo). 

DETERMINADO: termos cujo sentido é especificado pelo anterior, sendo a 

ele subordinado. (No exercício os retângulos) 

 

Como determinantes, nomes e pronomes são adjetivos. Por exemplo: Menina 

bonita. (Bonita é o adjetivo, dá uma qualidade) 

 

Como determinados, eles são substantivos. Por exemplo: Menina bonita. 

(menina é o substantivo, nome). 

 

No exemplo do exercício:  

“ Ele sabia que algumas folhas traziam a calma ou o vigor”  

temos “folhas, calma e vigor” como termos determinados que são 

substantivos. E “ algumas, a e o” como termos determinantes que tem função 

de pronome e artigo.  

 

Resumindo: Os termos DETERMINANTES vão acompanhar os substantivos 

(nomes) que são os termos determinados. 
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 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

I). Faça a página 99, número 5 e 6. Para completar as lacunas, 

siga o modelo colocado pelo exercício. Para realização do 

exercício 5, segue explicação acima. 

 

II-) Leia o texto da página 100 da parte “Aprofundando o olhar”, 

e responda às questões número 1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORREÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DO DIA 09-04 

Página 98 

1. O número 1 é um diagrama. Vocês deveriam ter encontrado as palavras 

“capixaba, potiguar e gaúcho”. Algumas estão de trás para frente. Caso não 

tenham encontrado, por favor, tirar as dúvidas pelo grupo de WhatsApp. 

2. (B) 

(A) 

(B) 

3. Possibilidades: viuvez, gravidez, pequinês, inglês, esperteza, frieza. 

4. Na formação do adjetivo chinês, a partir de “China”, acrescenta-se um sufixo 

tônico, que torna a palavra derivada oxítona. Por ser terminada em –e, mesmo 

que seguido de –s, precisa receber acento gráfico. Na forma feminina, com o 

acréscimo da desinência de gênero, o acento se mantém na mesma sílaba, o 

que torna a palavra paroxítona. No entanto, paroxítonas terminadas em a não 

são acentuadas. 

 


