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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (14 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

 

 

Conteúdo: “O jogo da minha vida”- Interpretação. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler o texto “O jogo da minha vida”, pág. 105 e 106. 

2. Responder às perguntas da página 106 e 107. 



 

 

Correção referente ao dia 13-07 

Página 99 e 100 

 

Atividade 1: A boa atuação  do Brasil em um jogo que  ganhou contra o Peru por 5 × 0. 

Atividade 2: A essência do  futebol brasileiro é o drible,  o futebol que diverte e  entretém. 

Atividade 3: V/V/F/F/F. 

Atividade 4: O autor vê  a vitória de goleada do  Brasil sobre o Peru como instrumento de 

restauração  do vínculo do torcedor com  a Seleção, embora ainda  não definitivo. 

Atividade 5: Porque o  drible é uma “gambiarra”  do jogo, e o brasileiro é  considerado um dos 

povos  mais reconhecidos por  realizar improvisos. 

Atividade 6: O tatiquês é  um modo desdenhoso de  fazer referência às táticas  técnicas 

adotadas pelos  times para vencer. O drible é  avesso ao “tatiquês” porque  confere diversão 

ao jogo. 

Atividade 7: Sim, porque  o episódio motivador tratado no texto foi um jogo  pontual, ocorrido 

próximo  ao momento de produção  textual. 

Atividade 8: Sim, seria  adequado e importante o  texto estar em um jornal,  pois dialoga com 

as  notícias de mesmo período. 

Atividade 9: Subjetiva,  porque pretende  apresentar o ponto de vista  do cronista. 

Pág. 102, 103 e 104 

Atividade 1a: Nunca quis  se casar, pois estava feliz  solteira. (Explicativa) 

Nunca quis se casar,  estava, pois, feliz solteira.  (Conclusiva) 

Atividade 1b: Aprendeu  a desenhar jovem, pois  fazia desenhos lindos.  (Explicativa) 

Aprendeu a desenhar  jovem, fazia, pois, desenhos  lindos. (Conclusiva) 

Atividade 1c: Bianca  cantava todas as canções  de Roberto Carlos, pois era  sua fã. 

(Explicativa) 

Bianca cantava todas  as canções de Roberto  Carlos, era, pois, sua fã.  (Conclusiva) 

Atividade 2a: Meu pai está  lesionado, Fê... Não pode,  pois, participar da gincana! 

Atividade 2b: Oração  coordenada sindética  conclusiva. 

Atividade 2c: Há uma  relação de conclusão  no período, como o pai  de Armandinho “está 

lesionado”, a conclusão é  a de que ele não poderá  participar da gincana. 

Atividade 3a: Pintei a  casa: oração coordenada  assindética. e a reformei: oração  coordenada 

sindética  aditiva. mas não morei nela:  oração coordenada  sindética adversativa. 



Atividade 3b: Ora me  queriam no grupo: oração  coordenada sindética  alternativa. ora 

queriam me expulsar:  oração coordenada  sindética alternativa. eu estava, pois, confuso:  

oração coordenada  sindética conclusiva. 

Atividade 3c: Fichei:  oração coordenada  assindética. e resumi o texto ontem:  oração 

coordenada  sindética aditiva. porque devolvi o livro  hoje: oração coordenada  sindética 

explicativa. 

Atividade 3d: Não me  falaram do evento: oração  coordenada assindética. 

nem me convidaram para  a festa: oração coordenada  sindética aditiva. 

portanto eu não fui:  oração coordenada  sindética conclusiva. 

Atividade 4: Lavaram  todos os carros do  estacionamento, pois  estavam sujos. 

Atividade 5a: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno construa um período  como: O 

torcedor estava  aflito, pois o time perdeu  um gol feito. 

Atividade 5b: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno construa um período  como: O time 

fez um gol,  os amigos ficaram, pois,  felizes. 

Atividade 5c: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno construa um período  como: O jogador 

fez um gol,  portanto o time venceu. 

Atividade 5d: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno construa um período  como: O Brasil 

perdeu, por  isso o torcedor brasileiro  ficou chateado. 

 


