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Língua Portuguesa 8º Ano  

Atividade para Quinta-feira (16 de abril de 2020) – 2 horas-aula. 

 

Conteúdo: Figuras de linguagem. 

Atividade para ser impressa ou copiada. 

As questões só contém uma resposta correta. 

RECADO 

Alunos 

Acabamos nossas atividades na apostila, a partir de agora, mandarei conteúdos 

para serem impressos ou copiados. É importante que todas essas atividades 

sejam feitas e organizadas com data, pois serão avaliadas posteriormente. 

Obrigada 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Resolva as questões sobre figuras de linguagem. 

 



Questão 1 

________________________________________________________  

Leia o texto e responda à questão. 

          ... Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; nada menos. Meu 

pai, logo que teve aragem dos onze contos, sobressaltou-se deveras; achou que o caso 

excedia as raias de um capricho juvenil. 

        — Desta vez, disse ele, vais para a Europa; vais cursar uma Universidade, 

provavelmente Coimbra; quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como 

eu fizesse um gesto de espanto: 

          — Gatuno, sim senhor; não é outra cousa um filho que me faz isto... 

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Globo Livros, 1981. Fragmento. 

A frase “Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis” é uma ironia, 

pois dá a entender que a moça era 

A) rica.  

B) nobre.  

C) poderosa.  

D) interesseira.  

 

Questão 2 

________________________________________________________  

Leia o texto e responda à questão. 

      Nasceu hoje no palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, 

o herdeiro ao trono brasileiro, Pedro de Alcântara João Carlos Salvador Bebiano 

Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Gonzaga, filho de Pedro Alcântara 

Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga 

Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon e sua esposa, Carolina Josefa 

Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena. 

     O futuro imperador é neto, por parte de pai, de João Maria José Francisco Xavier de 

Paula Luís António Domingos Rafael de Bragança – chamado de João VI – e sua esposa, 

Carlota Joaquina Teresa Cayetana de Borbón y Borbón – filha do rei da Espanha, Carlos 

IV. E, por parte de mãe, neto de Francisco I da Áustria – anteriormente chamado 

Francisco I de Habsburgo-Lorena ou Francisco Segundo do Sacro Império – e sua esposa, 

Maria Teresa de Bourbon Duas-Sicílias. 

       É coroa, cetro e capa para deixar qualquer um admirado. 

SOUZA, Flavio de. Antes e depois: um dia decisivo na vida de grandes brasileiros, quando 
pequenos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2015. p. 28. Fragmento. 

Na obra de Flavio de Souza, o trecho em destaque é uma ironia 



A) ao poder dos membros da família real.  

B) ao vestuário dos membros da família real.  

C) aos nomes extensos dos membros da família real.  

D) ao número de membros pertencentes à família real.  

 

Questão 3 

________________________________________________________  

Leia o texto e responda à questão. 

          Ernesto, jururu, achegou-se a um tio influente na política e afinal cavou o 

empreguinho. 

LOBATO, Monteiro. Cidades mortas. São Paulo: Globo Livros, 2007. Fragmento. 

No trecho do conto de Monteiro Lobato, o substantivo “empreguinho” é uma ironia, 

pois revela 

A) poder.  

B) afetividade.  

C) importância.  

D) insignificância.  

 

Questão 4 

________________________________________________________  

Leia o texto e responda à questão. 

         Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e com 

postura na aula; nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras; com 

a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora 

entrar na sala, com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva à mostra, 

barba rapada; vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial, e chamar-nos 

depois à lição. E fizeste isto durante vinte e três anos, calado, obscuro, pontual, metido 

numa casinha da Rua do Piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade, até que 

um dia deste o grande mergulho nas trevas. 

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Globo Livros, 1981. Fragmento. 

No fragmento da obra de Machado de Assis, o trecho em destaque é um eufemismo, 

significando que o professor 

A) morreu.  



B) dormiu.  

C) se mudou.  

D) mergulhou.  

 

Questão 5 

________________________________________________________  

Leia a tirinha a seguir e responda à questão. 

 

 
  

ALEXANDRE BECK 

Ao ouvir a fala do pai no primeiro quadrinho, Armandinho entendeu tratar-se de um 

eufemismo, pois acreditava que a tia 

A) havia morrido.  

B) era uma fugitiva.  

C) brigara com o pai.  

D) abandonara a família.  
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1. c 
 



2. 
a) feras (sublinhar) 
b) como cão e gato. (circular) 
c) como uma caixa de fósforos. (circular) 
 
3. Sim, porque o sapo muda de expressão de acordo com o contexto da tirinha; 
demonstra placidez e depois felicidade, ou seja, expressa sentimentos e 
compreensão, características próprias dos seres humanos. 
 
4. c 
 


