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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para quinta-feira (07 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Concordância nominal, substantivos compostos. 

RECADO: 

Como terminamos nossa apostila, as atividades enviadas poderão ser impressas 

ou copiadas. As dúvidas sobre as tarefas serão tiradas nas aulas virtuais. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 07 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Quanto a concordância nominal, leia as orações e responda às perguntas. 
 

 



 

1) Quanto às concordâncias verbal e nominal, atende(m) à norma-padrão 
a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) apenas III. 
d) I e II. 
e) I e III. 
 
2) Flexione os substantivos compostos no plural. 
 
a) Tique-taque - __________________________ 
b) O disse me disse - ______________________ 
c) Grão-duque - __________________________ 
d) Carta-bilhete - _________________________ 
e) Mula sem cabeça - _____________________ 
 
3) Assinale somente a palavra formada por Justaposição. 
 
a) infiel 
b) cabeça-de-leão 
c) planalto 
d) feminino 
 
4) A palavra “planalto” é formada por 
a) justaposição 
b) aglutinação 
c) derivação prefixal 
d) derivação sufixal 
 
 
 



 

Correção referente ao dia 06-05 

 

 

1) A planta que nasceu no local em que mani foi enterrada ganhou o nome de 
a) Mani. 
b) Oca. 
c) Mandioca. 
d) Cauim. 
 
2) Todo povo tem seu conjunto de narrativas tradicionais que são transmitidas 
de geração em geração. A esses textos, como “A lenda da mandioca” damos o 
nome de 
a) Lendas 
b) Contos 
c) Poemas 
d) Resenhas 
 
3) Podemos dizer que esse texto pertence a cultura 
a) de povos indígenas. 
b) de povos africanos. 
c) dos colonizadores portugueses. 
d) dos americanos. 
 
4) Descreva como era Mani, segundo o texto. 
A menina era linda e tinha a pele bem branca. Transmitia muita felicidade por 

onde passava. 

 


