
          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 

 
 

 

 

Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (15 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Regência nominal. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul,  15 de Maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Leia a página 23 e 24 sobre regência nominal. 

2. Responda aos exercícios da página 24 e 25 sobre regência nominal. 

 



Correção referente ao dia 14-05 

Página 22 

 Atividade 7: Entre 1562 e  1563, houve duas grandes  ondas epidêmicas em  comunidades 

indígenas,  matando mais de 60 mil nativos. Em 1570, foi  incentivada a importação de  

africanos para ocupar o lugar  dos indígenas na lavoura. 

Atividade 8: Há uma  relação de causa e  consequência entre ambos  os acontecimentos. 

O  incentivo à importação de  africanos, em 1570, deu-se pela falta de mão de  obra 

indígena, ocasionada  pelas grandes perdas dessa  população nas epidemias  entre 1562 

e 1563. Naquela  época, também foram  tomadas medidas para  proteção dos indígenas,  

tendo em vista o grande  número de mortes de  nativos. 

Atividade 9: Espera-se que você identifique as datas  como uma informação  importante 

para marcar os  acontecimentos históricos  no tempo e também para  que possamos 

estabelecer  uma relação de causalidade  entre os eventos. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Espera-se que  você reconheça que  a tendência de um 

texto  histórico é trabalhar  com a linearidade dos  acontecimentos, ou seja,  uma linha 

do tempo  progressiva. 

Atividade 11: Resposta  pessoal. Espera-se que você identifique a  importância da leitura 

como fator de avaliação das  consequências sociais do  processo da escravidão no Brasil 

durante os períodos colonial e imperial. Afinal, as desigualdades sociais atuais  têm, em 

parte, sua origem naquele processo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


