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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para terça-feira (01 de Setembro de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 3 – “Aprendendo com a publicidade”. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 01 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 
Roteiro de aula 

Apostila volume 3 



1. Ler o texto da página 89 “Aprendendo com a publicidade”. 

2. Responder às perguntas das páginas 89, 90 e 91. 

 

 

Correção referente ao dia 31-08 

Pág. 86, 87 e 88 

Atividade 1: O efeito de  sentido construído é o da  negação absoluta, de algo  que não deve ser 

feito em  hipótese alguma. 

Atividade 2 

a) “Cubra caixas d’água,  tonéis e pneus.” 

Atividade 2 

b) A importância do  imperativo afirmativo  consiste no fato de que  ele indica o que deve ser  

feito para controlar ou,  quem sabe, exterminar a  proliferação do mosquito  transmissor da 

dengue. 

Atividade 3: “Não deixe  nunca a dengue estragar o  seu verão.” 

Atividade 4: Aproxima-se  mais de uma ordem, já que  o que está em jogo são  vidas; em outras 

palavras,  não há opções: não se  deve, definitivamente,  permitir que haja epidemia  de dengue. 

Atividade 5a: Trata-se de  raios de sol. 

Atividade 5b: A mensagem  escrita diz respeito ao verão  (mais especificamente, à  ideia de não 

o estragar). Os raios de sol podem  ser considerados um  símbolo do verão. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Sugestão: “Não  permita que a dengue  acabe com a estação 

mais  alegre do ano”. 

Atividade 7 

a) “Elimine os criadouros  do mosquito da dengue.” 

b) Trata-se de imperativo  afirmativo. 

c) A frase é “O combate  não pode parar”. Ela pode  ser convertida em: “Não  pare o 

combate”. 

 

 

 

 

 



 

 


