
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN 
PROFESSOR (A): IVONETE ZAMBOM E SAMARA GONÇALVES MACHADO FORCHESATTO 
ALUNO: _______________________________________________ 
 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA –7º ANO 
Data: 31/08 a 18/09 
ORIENTAÇÕES: 

 Ler as questões  com atenção!!!! 
 Essa atividade é avaliativa, portanto deve ser entregue na escola para correção. As questões  de 

1 a 8 valem 1,0(um) ponto cada uma,a questão 9 é produção de texto vale 2,0 (dois ) pontos.  
 Responda as questões; 
 Entregue o material na escola. 

 
 

1) (FGV) “Minha memória não se desgrudava daquela cena e meu olhar apagava a paisagem ao 
meu redor.” Escreva a seguir as palavras dessa frase que têm sentido conotativo. Explique. 
................................................................................................................................................................ 

 
2) Assinale a alternativa em que não foram utilizadas palavras no sentido figurado: 
 
a) O vento acariciava meus cabelos. 
 
b) Minha vida é um livro aberto. 
 
c) Estou com uma fome de leão. 
 
d) A propaganda é a alma do negócio. 
 
e) Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. 

 

3) A frase em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é: 
a) “Além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos políticos.” 
b) “...com percentuais capazes de causar inveja ao presidente.” 
c) “Os genéricos estão abrindo as portas do mercado...” 
d) “...a indústria disparou gordos investimentos.” 
e) “Colheu uma revelação surpreendente:...” 

 

4) Na frase abaixo o termo sublinhado está empregado em qual sentido? Marque a resposta: 

“…com percentuais capazes de causar inveja ao presidente.” 

a)denotativo                    b) conotativo 

 

5)  Apenas 2 frases estão no Sentido conotativo, marque corretamente: 

a) A casa estava no meio de um vale que o sol beijava. 

b) Na primavera os campos florescem. 



c) O metro é uma unidade de comprimento. 

d) A varanda corria ao longo da face norte da casa. 

 
Texto 1 

                                              O sol 
      O Sol (do latim sol, solis[11]) é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do 
Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides,cometas e poeira, bem como todos os 
satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. 
      Responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, o Sol possui uma massa 332 900 vezes 
maior que a da Terra, e um volume 1 300 000 vezes maior que o do nosso planeta.(Wikipédia) 

 
Texto 2 
 

                      O sol 
O sol tinge o céu com dedos dourados,Maravilha crepuscular... 
Eu sou o sol, sou eu que brilho. 
Para você, meu amor!    (Ursula Avner) 

 
6) Apesar de apresentarem diferenças quanto à linguagem e à organização, os dois textos são 
semelhantes quanto ao tema. De que tratam os textos? 
................................................................................................................................................. 
7) Qual dos textos apresenta o uso da linguagem denotativa? EXPLIQUE. 
..................................................................................................................................................... 
8) Qual dos textos apresenta o uso da linguagem  conotativa? JUSTIFIQUE. 
..................................................................................................................................................... 
9)  Coloque: (1) DENOTAÇÃO; (2) CONOTAÇÃO. 
 
(   ) Relampejou durante toda a noite. 
(   ) Seus olhos relampejaram de ódio. 
(   ) A tristeza e a alegria moram no morro. 
(   ) Fecha-se a pálpebra do dia. 
(   ) O carro voava pelas ruas da cidade. 
(   ) Esta cidade à noite é uma verdadeira Sodoma. 
(   ) O cearense tem cabeça chata. 
(   ) Entregou a alma ao Criador. 
(   ) O rapaz roubou-lhe dois beijos. 
(   ) Todas as suas joias foram roubadas. 
 
 

 

 

  


