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Língua Portuguesa 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (27 de abril de 2020) – 2 horas-aula. 

 

Conteúdo: Complementos Verbais: Objeto Direto e indireto (Revisão). Consultar 

as páginas 50, 51, 52 e 53 para a realização dos exercícios. 

RECADO: 

A atividade pode ser copiada ou impressa e depois anexada no caderno de 

língua portuguesa. 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 27 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

1.) Sobre os complementos verbais, marque a única alternativa que possui um 
objeto INDIRETO. 

a) A biblioteca recebeu os livros novos. 

b) Elas compraram novas apostilas. 

c) Os livros chegaram. 

d) Eu gostei de ver o filme. 

 



2.) Sobre os complementos verbais, marque a única alternativa que possui um 
objeto DIRETO. 

a) Os livros chegaram. 

b) Eu gostei de ver o filme. 

c) Há necessidade de que os filhos estudem mais. 

d) Eles compraram flores. 

 

3.) Crie objetos diretos e indiretos para as frases a seguir: 

a) Preciso fazer compras por isso vou ao __________________. 

b) Avaliaram ________________________________________. 

c) Assistimos à/ao ____________________________________. 

d) Os professores finalizaram ___________________________. 

e) Gostei ___________________________________________. 

 

 
 

 

Correção referente aos exercícios do dia 24-04 
 

8.Aurélia é apresentada por metáforas que intensificam e idealizam seu brilho 
social, sua beleza ímpar e seu poder de sedução. 

a) Identifique algumas dessas metáforas 
“Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. (...) foi proclamada a 
rainha dos salões.” 
 

 b)” Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela” – encontre no texto a 
frase que traduz o sentido metafórico dessa frase. 
“Tinha ela dezoito anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a 
conheciam; e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande 
novidade do dia.” 
 

 9.Embora as metáforas utilizadas por Alencar sejam clichês do Romantismo, 
elas concorrem para que o leitor, já na primeira página, seja introduzido no 
ambiente social frívolo dos salões cariocas do segundo reinado. Qual é a 
expressão que, pela primeira vez, em um contraste irônico, sugere as 



motivações escusas dos admiradores dessa “nova estrela”? Relacione essa 
expressão ao tema do romance. 
 “Era rica e formosa. 
Duas opulências, que se realçam como a flor em vaso de alabastro; dois 
esplendores que se refletem, como o raio de sol no prisma do diamante.” Essa 
passagem demonstra a real intenção dos noivos da época: arranjar um 
casamento que lhes trouxesse dinheiro e uma bela mulher. 
 
 
11.A beleza era atrativo suficiente para que uma mulher brilhasse na sociedade 
e fosse cortejada e disputada pelos rapazes solteiros? Justifique sua resposta. 

R- Não. Pela leitura do enredo, percebemos que Aurélia só foi aclamada depois 
que ficou rica.  

 

 

 

 


