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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (05 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Redação 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul,  05 de Maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

1. Fazer o resumo completo de “Senhora” – José de Alencar no caderno de Literatura 

com o mínimo de 15 linhas e o máximo de 30 linhas. 

 

 

 

Correção referente aos exercícios do dia 04-05 
 

1.  Uma característica das fábulas é representar comportamentos humanos, fatos e atitudes 

por meio de animais. Na fábula que você leu anteriormente, quais são os animais que 

aparecem no texto?  



Lobo, raposa e ovelha. 

2.  Outra característica da fábula é transmitir uma mensagem ao leitor, um ensinamento 

sobre a vida em geral. Qual é o ensinamento que está presente em O lobo velho? Assinale a 

opção correta: 

a-) Passa o ensinamento de que não devemos basear o comportamento dos outros pelos nossos 

comportamentos.  

b-) Ensina que muitas vezes a inocência é a base da maldade.  

c-) Ensina que os animais podem ser extremamente perigosos e racionais.  

3.  Os animais nas fábulas reproduzem comportamentos, sentimentos e características 

humanas. Relacione a seguir os animais com o que eles representam na fábula de Monteiro 

Lobato. 

( 2 ) Esperteza 

( 3 ) Ingenuidade 

( 3 ) Solidariedade 

( 3 ) Inocência 

( 2 ) Inteligência 

( 3 ) Bondade 

( 1 ) Egoísmo 

( 3 ) Amizade 

4. A fábula acima está escrita em discurso direto ou indireto? Justifique. 

Discurso direto. Percebemos que os personagens apresentam fala direta através do uso dos 

travessões no texto. 

 

 

 

1. Lobo 

2. Raposa 

3. Ovelha 


