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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para segunda-feira (28 de Setembro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 
 

Conteúdo: Exercícios Complementares: Modo Subjuntivo. Atenção aluno: essas 

atividades podem ser copiadas no caderno ou impressas de acordo com a 

preferência do aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 28 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 
  



Atividades Complementares 

1. Texto Base 1 

Leia o trecho e responda ao que se pede. 

      Se a cachorra Baleia estivesse viva, iria regalar-se. Por que seria que o coração dele 
se apertava? Coitadinha da cadela. Matara-a forçado, por causa da moléstia.  

Referência 1 
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2013. Fragmento.  

Enunciado 
No trecho da obra Vidas secas, de Graciliano Ramos, o verbo “estar” foi conjugado no  

A) 
futuro do subjuntivo.  

B) 
pretérito perfeito do indicativo. 

C) 
pretérito imperfeito do indicativo.  

 D) 
pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 
2. Texto Base 1 

Romeu e Julieta 
Ato IV – Cena I 

(Verona. Cela de Frei Lourenço.) 

         JULIETA – Oh! Fecha a porta logo! E, após a teres fechado, vem também chorar 
comigo. Já não há esperança nem remédio, não há socorro algum. 
       FREI LOURENÇO – O, Julieta! Já sei do teu desgosto. Ele ultrapassa de muito meus 
espíritos. Disseram-me que vais casar na quinta-feira próxima com o Conde Páris, sem que 
nada possa adiar a cerimônia. 

Referência 1 
SHAKESPEARE. Romeu e Julieta. Disponível em: <http://www.ebooks- 

brasil.org/adobeebook/romeuejulieta.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2015. 

Enunciado 
Identifique a alternativa que apresente um verbo no modo subjuntivo: 

A) 
sei. 

B) 
ultrapassa. 

C) 
disseram. 



D) 
adiar. 

 E) 
possa. 

3. Enunciado 
Leia o fragmento da canção Tocando em frente, de Almir Sater e Ricardo Teixeira, e 
responda à questão. 

[...] 

É preciso amor 

Pra poder pulsar. 

É preciso paz pra poder sorrir. 

É preciso a chuva para florir. 

[...] 

SATER, Almir; TEIXEIRA, Renato. Tocando em frente. Disponível em: . Acesso em: dez. 
2016. (Fragmento) 

Caso o autor optasse pela construção, nos dois primeiros versos, "É preciso amor para 
que pulse [...]", para manter o paralelismo na estrofe toda, qual seria a nova forma do 
terceiro verso? 

 A) 
“[...] É preciso paz para que sorria. [...]” 

B) 
“[...] É preciso paz para que sorriu. [...]” 

C) 
“[...] É preciso paz para que sorrira. [...]” 

D) 
“[...] É preciso paz para que sorriria. [...]” 

E) 
“[...] É preciso paz para que sorrisse. [...]” 

 

 

 

Correção referente ao dia 25-09 

 

Exercícios complementares 



 

1. Texto Base 1 
Observe a obra A dama com arminho, de Leonardo da Vinci. 

 

Vocabulário 

Arminho (Mustela erminea) – é um animal que pertence à família dos mustelídeos, 
originário do hemisfério norte, que tem o tamanho de um gato comum. Ele tem uma pele 
extremamente macia e alva no inverno, exceto a ponta da cauda, que é preta.  

Enunciado 
Com base na interpretação dessa obra, é correto afirmar que  

A) 
a pintura não retrata a realidade tal como ela é, pois uma dama não seguraria um 
arminho.  

B) 
a obra explora tonalidades claras e alegres tanto no fundo quanto na dama retratada 
(Cecília Gallerani).  

C) 
a expressão da mulher revela o medo que sente do animal.   

 D) 
a pintura se aproxima da realidade por tentar representar a figura da dama e do animal tal 
como é na realidade.  

E) 
 pela vestimenta e os adornos utilizados, a dama retratada (Cecília Gallerani) parece ser 
pobre e simples.  

2. Texto Base 1 

Observe a tirinha a seguir e responda. 



 

 
  

Referência 1 
ALEXANDRE BECK / BECK ILUSTRAS 

Enunciado 
Na tirinha, é possível perceber que a personagem 

A) 
não se preocupa com a natureza, por isso pretende colher a rosa para oferecer à mãe. 

 B) 
pretende agradar a mãe e, ao mesmo tempo, preservar a natureza, por isso oferece àquela 
a rosa plantada. 

C) 
pretende dar a rosa ao sapo, mas tem medo de se machucar com os espinhos e, assim, 
pede ajuda à mãe. 

D) 
quer dar a flor de presente para a mãe, mas teme se machucar com os espinhos. 

3. Construa uma tirinha, com pelo menos 3 quadrinhos, que aborde o tema sobre 

preservação do meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

  

 


