
Em rede as ideias acontecem! 

 

ATIVIDADE A DISTANCIA – SEMANA 30/03 e 31/03 – 7º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO. 
 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A DISTÂNCIA (sujeito a alterações). 
 

 Semana 18/03 a 20/03: concluído! 
 

 Semana 23/03 a 27/03: concluído! 
 

 Semana 30/03 a 03/04: correção das atividades. 
 

 ABRIL: leitura do livro paradidático “O Alienista – Clássicos Brasileiros 
em HQ. ” 

 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Até o momento, o caderno de português em dia deve conter: 
 
I) Revisão do capítulo 1 por meio das questões do Plano. 
II) Revisão do capítulo 2 por meio das questões do Plano. 
III)Correção das páginas 55 e 56 do livro didático. 
IV)Lista de exercícios presente no plano. 

 
A atividade desta semana será: 

 Correção das revisões dos capítulos 1 e 2. 

 Correção da lista de exercícios presente no plano. 
 

 

 

  



PLANO 1 
 

Correção da revisão do capítulo 1por meio das questões do Plano. 
Volte a sua atividade e verifique as suas respostas com base nas respostas a 
seguir. 

 
o Se a sua resposta estiver correta, faça um “certinho” ao lado dela. 

 
o Se a sua resposta estiver errada, apague – ae escreva a resposta correta. 

 
o Vídeo da correção:  

https://share.vidyard.com/watch/qPncUHuij3Rz1n3qrzdBBr? 

 

 

 
CAPÍTULO 1 – A NONA ARTE 

1) HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: 

 
A) História das HQs; 

p.18 
B) Linguagem verbal e não verbal – explicar e exemplificar; 

p.21 
C) Elementos da HQ, definir e explicar a função de: 

o Linhas cinéticas; 
Indicar movimento, trajetória. 

o Onomatopeias; 
São um apanhado de letras utilizadas para representar algum som. 

o Metáforas visuais; 
Metáfora visual refere-se ao uso de elementos visuais para expressar 

algo, por exemplo, o uso coração para indicar amor.   
o Expressão facial e postura corporal 

São muito importantes para a compreensão da história já que operam 
em consonância com a linguagem verbal para transmitir a mensagem 
do texto. Revelam os sentimentos e emoções dos personagens. 

o Interjeição. 
Classe de palavras cuja função é traduzir emoções, sentimentos, 
estados de espírito. 
 

2) FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO: 

 
A) Definir e exemplificar: 

 Frase: 
Enunciado de sentido completo. Inicia-se com letra maiúscula e se encerra 
com pontuação. Pode ser verbal ou não verbal. 

o Frase verbal: Corra, ela está chegando! 
o Frase nominal: Ei, você, cuidado! 

 Oração: 
Fragmento composto por um verbo ou locução verbal e os elementos ligados 
a ele. 

o ... e saiu apressadamente.  

 Oração absoluta: 
É uma frase composta por apenas uma oração, ou seja, é, também, um 
período simples. 

o Joana acordou contente esta manhã. 

 Período: 
É uma frase verbal composta por uma ou mais orações. 
Período simples: frase verbal composta por uma oração. 
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o Rafael correu no parque ontem. 
Período composto: frase verbal composta por duas ou mais orações. 

o (Cremildaacordou cedo), (estudou)(e assistiu a um filme).  
 

3) SINAIS DE PONTUAÇÃO: 

 
A) Explicar o uso e exemplificar: 

p. 32 

 Ponto-final; 

 Ponto de exclamação; 

 Ponto de interrogação; 

 Reticências. 

 

  



PLANO 2 
 

Correção da revisão do capítulo 2por meio das questões do Plano. 
Volte a sua atividade e verifique as suas respostas com base nas respostas a 
seguir. 

 
o Se a sua resposta estiver correta, faça um “certinho” ao lado dela. 

 
o Se a sua resposta estiver errada, apague – ae escreva a resposta correta. 

 
o Vídeo da correção:  

https://share.vidyard.com/watch/KveGhWQACiJTsoDdLiztbi? 

 

 
CAPÍTULO 2 – HUMOR E OPINIÃO 

1) CHARGE:  
 

A) Qual a história? 
p.43 

B) O que é? 
p.46 
C) Quais as características? 
p.46 
 

2) CARTUM:  

 
A) Qual ahistória? 

O nome cartum tem origem britânica e foi usado pela primeira vez nesse contexto 
no ano de 1840, quando a revista Punch publicou cartuns que reproduziam os 
estudos para os afrescos do Palácio de Westminster, adequados para ironizar os 

acontecimentos da política contemporânea. 
Esse costume começou em 1843, momento que a Punch usou o termo cartum para 
se referir aos desenhos satíricos de John Leech - caricaturista e ilustrador inglês. 
O significado da palavra cartum é “estudo” ou “esboço”. 
[*afresco - arte ou método de pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água 
sobre um revestimento de argamassa ainda fresco, de modo a facilitar o embebimento da 
tinta.] Fonte: Educa+Brasil. 

 
 

B) O que é? 
p.48 

C) Quais as características? 
p.48 

D) Diferença entre HQ, charge, cartum. 
p.48 
A HQ não é, necessariamente, um texto crítico ou satírico. É uma produção 
narrativa, uma história. 

 

 

CORREÇÃO da lista de exercícios:SEGUIRÁ VÍDEO EXPLICATIVO PÓS- 
FÉRIAS. 

 
1) Leia o trecho a seguir retirado de uma crônica de Rubem Alves 

“As coisas essenciais”, uma crônica de Rubem Alves 
“Leia este poema bem devagar, pois cada imagem merece a preguiça do 
olhar. 
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“No mistério do sem-fim 
equilibra-se um planeta. 
E, no planeta, um jardim 
e, no jardim, um canteiro: 
no canteiro, uma violeta 
e, sobre ela, o dia inteiro 
entre o planeta e o sem-fim 
a asa de uma borboleta”. 

É pequeno, mas diz tudo. Nada lhe falta, Uni-verso. Nenhuma palavra 
lhe poderia ser acrescentada. Nenhuma palavra lhe poderia ser tirada. Assim 
se faz um poema, com palavras essenciais. O poema diz o essencial. 
 

O essencial é aquilo que se nos fosse roubado, morreríamos. O que 
não pode ser esquecido. Substância do nosso corpo e da nossa alma. Por 
isto as pessoas se suicidam: quando se sentem roubadas do essencial, 
mutiladas sem remédio, e a vida, então, não mais vale a pena ser vivida. 
(...)” 

 
Extraia do texto: 
 
A) Uma frase verbal. Marcar o verbo ou os verbos. 

“Leia este poema bem devagar, pois cada imagem merece a preguiça do olhar. 
B) Um período simples. Marcar o verbo. 
“Nada lhe falta, Uni-verso.” 
C) Um período composto. Marcar os verbos. 

“O essencial é aquilo que se nos fosse roubado, morreríamos. ” 
D) Uma oração de sentido completo ou oração absoluta. Marcar o verbo. 

“Assim se faz um poema, com palavras essenciais. ”  
E) Uma oração de sentido incompleto. Marcar o verbo. 

“ (...) quando se sentem roubadas do essencial ...” 
 
2) Separe o sujeito e o predicado de cada oração utilizando parênteses. 

 

(A) Os meninos (S) / estão na quadra (P). 
(B) O enxame (S)  / entrou na colmeia (P). 
(C) Algumas famílias (S) / passeiam pelo parque (P). 
(D) Diversas crianças (S) /jogam bola no campinho (P). 
(E) A cidade (S) / parece vazia hoje (P). 
(F) O sol (S)  /  desponta no horizonte (P). 
(G) Eles (S) /  saíram mais cedo da academia (P). 
(H) Nós (S) /  iremos ao cinema hoje à noite (P). 
 
3) Separe o sujeito e o predicado de cada oração utilizando parênteses e indique as 

locuções verbais. 
 

(A) Eles vão visitar uma exposição de artes. 
(B) O cãozinho saiu correndo pelas ruas. 
(C) A festa vai ser muito animada. 
(D) Meus primos foram viajar ontem. 
(F) O médico vai conversar com os pacientes. 

(G) O dia já está amanhecendo.   “amanhecendo” é predicativo do sujeito. 
 
4)Faça ao que se pede: 

a) Pesquiseo que é núcleo do sujeito. 

Núcleo do sujeito: 
Uma das palavras que constitui o sujeito é mais importante que as demais, 
pois ela é propriamente o termo sobre o qual se diz alguma coisa. Essa 



palavra é chamada de núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é, portanto, a 
palavra principal que forma o sujeito. 

 

b) Coloque o sujeito entre parênteses e marque com uma seta o núcleo do 
sujeito dos períodos a seguir.  

(A) (Quatro pessoas) telefonaram para você ontem. 
(B) (Meus avós paternos) preparam um delicioso jantar. 
(C) (Vários times) querem participar do campeonato. 
(D) (Todos os jogadores da equipe) foram abraçar o técnico. 
(E) (Meus primos) trabalham nessa loja. 
(F) (Nossa banda) vai tocar amanhã. 
(G) (Seu computador) está desligado? 
(H) (A chuva de ontem) fez estragos na cidade. 
(I)  (Esses filhotes de aves) ainda não podem voar. 
(J) (Aqueles carros) vão para a oficina amanhã. 
(K) (A mesma música) tocou no rádio de manhã e à tarde. 
(L) (Um único candidato) faltou ao debate. 
 

 

 
_____________________________________________________________________ 

REDAÇÃO: 

Entrega da HQ após as férias de abril. 
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