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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para terça-feira (10 de Novembro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 4 – Regência verbal. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 10 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre 

Apostila volume 4. 

 



1. Escrever , no caderno de língua portuguesa, orações com o verbo “aspirar” no sentido 

de desejar, “visar” no sentido de dar um visto e “proceder” no sentido de dar início. 

Exemplos na página 82 e 83.  

Correção referente ao dia 09-11 

   Volume 4 

Pág. 94 e 95 

Atividade 1: Resposta  pessoal. Construção  pode se referir a um  conjunto de atividades  para se erguer 

edifícios  e casas, como também a  criação, a elaboração de  algo, como um texto, um  trabalho escolar 

etc. ou  ainda o estreitamento de  laços afetivos entre as pessoas (construção de um  relacionamento). 
Atividade 2: Barro úmido,  caliça, andaimes hirtos e  placas. 

Atividade 3: Sim, o poema  é um arranjo de palavras  organizadas, de tal forma  que produzem um todo,  

um sentido, isto é, o poema  tem uma forma e conteúdo;  as palavras são escolhidas  para compor o todo. 

Aqui  se pode relacionar, então, o conteúdo do poema, que  trata de construção, e a  forma do poema como 

uma  construção de palavras. Lembrar que o poeta que  constrói poemas escolhe  com muito cuidado cada  

palavra para compor tal construção. 
Atividade 4: Úmido,  fervendo. 
Atividade 5: O poeta  compara o grito com um  foguete, ou seja, quer dizer  que o grito é rápido e  

estrondoso. 
Atividade 6: “Sol cai”  e “Vento que brinca”  são alguns exemplos de construções semelhantes à  de 

“Um grito pula (...)”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


