
            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 terça-feira (25 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 3 – Publicidade e propaganda.  

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 25 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 72, 73 e 74 “ Publicidade e Propaganda”. 

2. Responder às páginas 75 e 76.  

 

 

 

Correção referente ao dia 24-08 

Pág. 70 e 71 

 

Atividade 1: O diálogo  acontece entre o homem  que queria ficar rico e a Fortuna. 

Atividade 2: Resposta  pessoal. Sugestão: um desejo interno no  indivíduo que o estimula  a 

consumir objetos muitas  vezes, sem necessidade. 

Atividade 3: A campanha  contra o consumismo  dialoga com a última frase  na medida em que 

ambos  os textos valorizam a vida  e o momento presente, e  não o acúmulo de bens e 

dinheiro. 

Atividade 5: Resposta  pessoal. Possível  entendimento: a  honestidade passa a ser  vista por 

ele como uma  hesitação, um cuidado  perigoso, que pode causar  dano à pessoa que deseja  

ser honesta. 

Atividade 6: A imagem,  aparentemente, mostra  pais brincando com a filha.  Não há luxos, 

apenas um  momento feliz em um  gramado. Assim, a imagem  opõe-se ao Texto I, uma  vez 

que nega o luxo e o  consumo em favor de uma vida mais dedicada  ao momento presente.  No 

Texto I, o protagonista  deixou de viver os momentos presentes para  tentar acumular riqueza. 

Atividade 7: Eles  expressam uma imposição,  pois, em sua prece, impõem  ordens à Fortuna. 

Atividade 8: Não, ele  encontrou apenas a triste  velhice, pois seus objetivos  resumiam-se 

apenas em  buscar o dinheiro, e não a vida. 

Atividade 9: Fortuna  ensina o homem que, para  fazer dinheiro, é preciso  não pensar apenas 

em  fazê-lo. E que ele está no começo ou no fim  das coisas. É necessário  buscar o que existe 

na vida e nas ocasiões, afinal  o dinheiro pode vir como  consequência de nos  lembrarmos de 

viver. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


