
            COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 

 
 

 

 

Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para sexta-feira (17 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Concordância Verbal 

RECADO: 

A vídeo-aula sobre esse conteúdo estará disponível em nosso grupo da sala. Por 

favor, assistam para realizar as atividades. 

Obrigada 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Roteiro de estudos 

1. Faça a leitura das explicações sobre “Concordância Verbal”, 

página 113. 

2. Assista ao vídeo da explicação que estará disponível no grupo de 

WhatsApp de nossa sala. É essencial que vocês estejam com o 

material em mãos. 



3. Resolva as atividades da página 114 do número 1 ao 4. 

 

 

 

 

CORREÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DO DIA 16-04 

Página 111 e 112 

1. Que a honra e a fidelidade sempre são recompensadas. 

2. Trata-se da contração da preposição “de” com o artigo definido. 

3. No trecho, em alguns versos as palavras estão na ordem inversa, os versos 

apresentam extensão parecida e as rimas são constantes. 

4. Sim, ambos utilizando sextilhas, estrofes de seis versos com sete sílabas 

poéticas cada. 

5. (Nessa atividade vocês só deverão sublinhar as rimas no poema) 

6. A palavra deriva de “viúvo”. 

7. Significa tornar-se viúvo. 

8. Aos dois filhos do velho que morreu. 

9. Sofia mostra-se mais reclusa, querendo permanecer na casa que já vivia. 

Juvenal mostra-se aventureiro, querendo sair mundo afora em busca de 

novidades. 

10. O homem pretendia dar seus cachorros em troca dos carneiros, e queria 

convencer Juvenal de que o negócio era ótimo. 

11. Juvenal achava ruim o negócio proposto pelo estranho, porque seus 

carneiros buscavam seu próprio alimento, pastando, enquanto os três cachorros 

precisavam ser alimentados. 


