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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para terça-feira (14 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 2 – Ortografia am e ão. 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 
Roteiro de aula 

1. Ler a página 110 – Ortografia –Am, ão. 

2. Resolver os exercícios da página 110 e 111.  

 



 

. 

 

 

Correção das atividades referentes ao dia 10-07  

Página 100 

 

Atividade 1: 

a) “O visual é incrível:  tive a sensação de nadar  em uma piscina de fundo  infinito (...)”. 

b) “A região da Serra  do Ibitipoca é bem assim, montanhosa, com  caminhos entre 

montes  e vales que cortam rios,  cachoeiras e até praias  fluviais de areia branca.” 

c) Sim. Quando diz, por  exemplo, que a “vista  fica ainda mais especial quando apreciada 

de uma  janela natural”, a palavra  “especial” indica um juízo  de valor positivo do 

autor  em relação ao lugar para  o qual viajou. 

Página 102 e 103 

Atividade 1: 

a) Resposta pessoal.  Verbo a ser usado:  “correr”.  

b) Resposta pessoal.  Verbo a ser usado:  “cantar”.  

Atividade 1: 

c) Resposta pessoal.  Verbo a ser usado:  “chover”.  

Resposta pessoal.  Verbo a ser usado: “ler”.  

Página 106, 107, 108 e 109 

Atividade 1: A história é  narrada em 1a pessoa. Um  relato de viagem expõe  

experiências pessoais, por  isso é pertinente o uso da  1a pessoa. 

Atividade 2: Ele calcula  o tempo de deslocamento até um ponto específico (a  cidade 

de Cairo) e o que ele  e seu amigo podem fazer,  ao chegar a esse lugar, para  

prosseguir com a viagem  (vender a balsa e embarcar  em um dos navios a vapor). 

Atividade 3: Não. Em  razão de uma forte  neblina, a navegação teve  de ser 

interrompida por  Huckleberry Finn. Durante  essa pausa, uma série de  contratempos 

fez com  que Huckleberry e seu  amigo Jim se separassem,  o que vai de encontro ao  

planejamento feito. 

Atividade 4: Resposta  pessoal. Espera-se que  os alunos reflitam sobre  a possibilidade 

de um  imprevisto resultar em experiências interessantes. 



Atividade 5: A pergunta de  Huckleberry contribui para  que se crie um suspense  

sobre aquele episódio. O leitor ainda não sabe  que ele encontrará Jim e  fica na 

expectativa, pois  o próprio narrador não fornece indícios do que se  sucederá. 

Atividade 6: 

a) Ele fica em dúvida  entre entregar Jim —  pois ele é um escravo  fugido e escravos 

valem  dinheiro, segundo suas  próprias palavras — e não o entregar, já que Jim  

estava ansioso por ser um  homem livre e libertar,  também, sua família. Ele resolve 

esse dilema  escolhendo não entregar  o amigo, pois se sentiria  melhor assim. 

b) Não. Nos dias de hoje,  não é aceitável cogitar  que uma pessoa possa ser  escravizada. 

Atividade 7: 

a) “O ódio destrói as  pessoas”. 

b) Resposta pessoal. 

c) Resposta pessoal. 

d) Atividade 8: Depois de  todos os contratempos  vividos, especialmente  aqueles em 

que puseram  suas vidas em risco,a balsa tornou-se um  lugar seguro, além de 

representar a possibilidade  de continuarem a viagem,  como era o objetivo inicial. 

Atividade 9: Resposta  pessoal. Sugestão: “O céu  estava claro e a noite  estrelada”. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Sugestão: “Precisei  ficar escondido dentro da água 

porque escutei  cachorros por perto”. 

e) Atividade 11: Resposta  pessoal. 

 

 


