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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para quinta-feira (05 de Novembro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 4 – Gênero conto, narrativa. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 05 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre 

Apostila volume 4. 

 



1. Fazer a página 87 – Mural do conhecimento. 

Correção referente ao dia 04-11 

   Volume 4 

Pág. 85 e 86 

Atividade 1  Situação inicial: 

Início: “A loja de  antiguidades tinha o  cheiro de uma arca de  sacristia com seus panos  embolorados 

e livros  comidos de traça.[...]” 
Até: “— Eu poderia vendê-la, mas quero ser franca,  acho que não vale mesmo  a pena. Na hora que se  

despregar, é capaz de cair  em pedaços.” 
Complicação ou  desenvolvimento do  conflito: 

De: “[...] Sua mão [do  homem] tremia. Em que  tempo, meu Deus! em que  tempo teria assistido a essa  

mesma cena. E onde?...Era  uma caçada. [...]” 
Até: “— Já não estranho  mais nada, moço. Pode  entrar, pode entrar, o  senhor conhece o caminho.” 
Clímax: 

De: “’Conheço o caminho’,  repetiu, seguindo lívido  por entre os móveis. Parou. 
Dilatou as narinas. E aquele  cheiro de folhagem e terra,  de onde vinha aquele  cheiro? [...]” 

Até: “Comprimiu as  palmas das mãos contra a  cara esbraseada, enxugou  no punho da camisa o  suor 

que lhe escorria pelo  pescoço. Vertia sangue o  lábio gretado.” 
Desfecho: 

De: “Abriu a boca. E  lembrou-se. Gritou [...]” 
Até: “‘Não...’, gemeu, de  joelhos. Tentou ainda  agarrar-se à tapeçaria. E  rolou encolhido, as mãos  

apertando o coração.” 

Elementos do conto 

Atividade 1: Um homem  fica intrigado por uma  tapeçaria presente em uma  loja de antiguidades que,  de 

algum modo, parece lhe  lembrar de algo. 
Atividade 2: Narrador  onisciente. 
Atividade 3: A loja de  antiguidades. Comente,  contudo, que parte da  ação se passa na floresta  

representada na tapeçaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


