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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para sexta-feira (03 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 2 – Interpretação de texto. 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 
Roteiro de aula 

1. Ler a página 83 e 84 sobre os Verbos Auxiliares. 

2. Resolver os exercícios da página 84 e 85.  

 



 

. 

 

 

Correção das atividades referentes ao dia 30-06 

Página 81 e 82 

 

Atividade 1: A vantagem,  segundo a própria Leila, é a  possibilidade de se corrigir  um erro 

imediatamente  após ele ter sido cometido. 

Atividade 2: Ela  chama seu diário de  “devezenquandário”  porque, ao contrário  do indicado 

pelo nome diário – o registro do que  acontece todo dia –, ela  afirma não ter paciência  para 

escrever todos os dias,  só de vez em quando. 

Atividade 3: Não há,  no relato de Leila Rosa,  cabeçalho com a data,  saudação inicial nem a  

final. Além disso, ela se vale de discurso direto para  reproduzir as falas do pai e  da irmã 

imaginária, o que é  indicado pelos travessões.  Isso não ocorre nos relatos  de Zlata. 

Atividade 4: Um dos  motivos, provavelmente,  é o fato de ele desejar  que a filha tenha bom  

desempenho na redação  do vestibular, conforme a  própria Leila indica. 

Atividade 5: Porque ela  ouviu no noticiário que um  bom método para escrever  melhor é 

imaginar que se  está falando com outra  pessoa. Por isso, ela passou  a fantasiar uma irmã 

gêmea,  a qual seria, portanto, essa  outra pessoa. 

Atividade 6: Tal irmã foi  roubada da sala de parto  e criada por uma família  horrível, que a 

maltratava. A empregada dessa família,  com pena da menina, deu-lhe o endereço da família  

da qual ela fora levada  quando recém-nascida. Foi  desse modo que ela pôde  conhecer Leila. 

Atividade 7: Resposta  pessoal. 

Atividade 8: Resposta  pessoal. 

Atividade 9: Sim,  provavelmente as ideias são  coincidentes, considerando  o fato de que a 

irmã gêmea  é resultado da imaginação  da própria Leila. Nesse  sentido, suas ideias podem  

ser, também, as ideias de  quem ela imagina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


