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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para quarta-feira (12 de Agosto de 2020) – 2 horas-aula. 

3º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 3 – Tipos de sujeito. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 12 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 
Roteiro de aula 

Apostila volume 3 

1. Ler a página 47 e 48 “Tipos de sujeito”. 



2. Resolver aos exercícios da página 49 e 50.  

 

 

Correção referente ao dia 11-08 

Pág. 45, 46 e 47 

Atividade 1: O exemplo  apresentado faz referência  ao futebol: mostra-se que  tanto 

palmeirenses quanto  corintianos podem suportar  a derrota por meio das  brincadeiras feitas 

com o  time adversário. 

Atividade 3: Porque o  indivíduo bem-humorado  libera endorfina. Essa  liberação de endorfina  

faz com que ele sinta um bem-estar, liberando mais  endorfina ainda. 

Atividade 4a: Por  “pequena tragédia  cotidiana” entendem-se as  dificuldades do dia a dia. 

Atividade 4b: Não. O  próprio texto indica que  tais situações somente são  trágicas se forem 

encaradas  desse modo; em outras  palavras, o trágico depende  do ponto de vista. 

Atividade 5a: Os sintomas  são palpitação, arritmia  cardíaca, mãos frias, dor  de cabeça, 

dificuldades na  digestão e irritabilidade. 

Atividade 5b: Tais  sintomas são chamados de  “consequências deletérias”. 

Atividade 6: Norman  Cousins, um editor  estadunidense, foi  surpreendido por uma  doença 

degenerativa na  década de 1960, que o  deixou sem movimentos  e com chances mínimas  de 

sobrevivência. Diante desse quadro, ele resolveu  se hospedar em um hotel  próximo ao 

hospital onde  havia sido internado,  passando a assistir a  programas de humor com  seus 

amigos. A doença  regrediu e ele conseguiu  retomar sua vida. 

Atividade 8: Eles  trabalham o riso nos  hospitais do país. 

Atividade 9: Porque  ele tem atitudes fora  do comum, como pedir  uma pizza no balcão de 

atendimento do hospital  ou multar as macas por  excesso de velocidade. 

Atividade 10: Um dos  efeitos positivos é a  redução da dose de  medicamentos destinados  a 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 


