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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para quarta-feira (30 de Setembro de 2020) –2 horas-aula. 

4º Bimestre 
 

Conteúdo: Interpretação. 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, 30 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre 

 



1. Texto Base 1 

Observe a charge a seguir e responda ao que se pede. 
 

 

Enunciado 
As linguagens verbal e não verbal permitem a seguinte interpretação:  

A) 
Só os policiais podem liberar os “rolezinhos” em ambientes como os de shoppings.  

 B) 
Os participantes dos “rolezinhos” estão “autorizados” a frequentar a prisão.  

C) 
Os participantes dos “rolezinhos” se recusam a entrar em área permitida. 

D) 
Os “rolezinhos” devem ter horário marcado para serem permitidos em shoppings.  

E) 
Os policiais têm de acompanhar os “rolezinhos” para que não haja confusão. 

2. Texto Base 1 



Leia e observe a tirinha para responder à questão. 

 

Referência 1 
GARFIELD, JIM DAVIS © 2010 PAWS, INC. ALL RIGHTS 

RESERVED / DIST. UNIVERSAL UCLICK 

Enunciado 
Que palavra, na tirinha, provoca dupla interpretação? 

A) 
“lança”. 

 B) 
“correr”. 

C) 
“alguém”. 

D) 
“esquece”. 

3. Texto Base 1 
Leia o texto para responder a questão. 

Dia dos namorados 

No dia dos namorados, num jantar romântico, um casal conversa; cada um com seu 
smartphone. 

Ela: “Bem eu cutuquei você! ” 

Ele: Ah! Sim! Já curti amor! 

Enunciado 

Em interpretação ao texto dado, pode-se dizer de forma adequada que 

A) 
as pessoas buscam se consolar na internet. 



 B) 
a tecnologia tem afastado as pessoas do contato físico. 

C) 
a tecnologia faz com que as pessoas fiquem ignorantes. 

D) 
as pessoas mantêm o costume de comemorar o dia dos namorados. 

 

Texto Base 1 
Leia atentamente o poema “Agora que sinto amor”, do heterônimo de Fernando Pessoa, 
Alberto Caeiro, para responder às questão. 

Agora que sinto amor 
Tenho interesse nos perfumes. 
Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro. 
Agora sinto o perfume das flores como se visse uma coisa nova. 
Sei bem que elas cheiravam, como sei que existia. 
São coisas que se sabem por fora. 
Mas agora sei com a respiração da parte de trás da cabeça. 
Hoje as flores sabem-me bem num paladar que se cheira. 
Hoje às vezes acordo e cheiro antes de ver. 

Referência 1 
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ vo000006.pdf>. Acesso 

em: 15 dez. 2012. 

Enunciado 
O advérbio “agora” tem papel fundamental para a interpretação do poema, pois marca:  

 A) 
Um novo tempo, a mudança para o eu lírico no momento em que ele sente amor e 
transforma-se  com esse sentimento.  

B) 
A ênfase que o eu lírico dá ao tempo atual, a primavera, época em que as flores florescem 
e ele pode apreciar a natureza e sentir o cheiro das flores.  

C) 
A mudança que ocorreu no eu lírico, destacando o seu passado, em que não se interessava 
pelo cheiro das flores, por exemplo.  

D) 
A ênfase que o eu lírico dá ao seu novo lugar, em que pode apreciar a natureza.  

E) 
A permanência do eu lírico no momento passado, em que vive uma paixão profunda.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Correção referente ao dia 29-09 
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Atividade 1:  Conhecimento técnico é  um saber específico sobre  determinado assunto que 

não se restringe à  experiência pessoal. 

Atividade 2: Resposta  pessoal. Entretanto,  espera-se que os alunos  marquem atividades 

como  aulas, leitura e programas  televisivos de vermelho. As demais alternativas, podem  ser 

marcadas de vermelho,  de azul ou de azul e  vermelho. 

Atividade 3: 

a) Conhecimento,  conhecimento técnico,  buscar conhecimento,  merece ser 

compartilhado. 

b) A relação entre eles se  trata da importância de  adquirir e compartilhar  

conhecimentos. 

Atividade 4: Resposta  pessoal. Estimule-os a  mencionar que fora o  conhecimento técnico, 

que  é bastante prestigiado,  todo ser humano adquire conhecimento  por processo afetivo,  

experiência pessoal etc. 

Atividade 5: Espera-se que  os alunos comentem que o  livro didático tem como  objetivo 

transmitir  conhecimentos técnicos, no caso, sobre a língua  portuguesa, em termos  acessíveis 

ao público-alvo,  alunos do 7º ano do Ensino  Fundamental. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Espera-se que  os alunos falem da  possibilidade de publicar 

comentários, textos, fotos e  vídeos livremente. 

 


