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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (07 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Flyer e fôlder ; cartão-postal.  

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 07 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler as páginas 85, 86, 87, 88 e 89 sobre os gêneros textuais “Flyer e fôlder 

e cartão-postal.” 

2. Responder às páginas 89 e 90. 

 



Correção referente ao dia 06-07 

Página 79, 80 e 81 

Atividade 1: Permite  um registro de diferentes  olhares pelo mundo; é romântico; permite  

compartilhar com quem  está longe a beleza de  monumentos e paisagens. 

Atividade 2: Refere-se à  coleção de cartões-postais  de Augusto Areal. Ele possui  150 mil 

postais que contam  a história de Brasília, isto é, uma coleção de cartões  que permite observar 

as  mudanças, ao longo dos  anos, de locais da capital. 

Atividade 3: Cristiano  Lopes apresenta como  motivos para o envio do  cartão-postal à sua 

mãe o  fato de ela estar distante,  ser católica (o cartão  apresenta a imagem da  Catedral de 

Brasília) e não  conhecer Brasília. Além  disso, acredita que há uma  demonstração de afeto  

presente no ato de postar a  correspondência. 

Atividade 4: Augusto faz  referência aos cartões-postais que possuem  mensagens. 

Atividade 5: Augusto  possui um número inferior  de cartões-postais porque  vendeu e doou 

cerca de 20  mil. Com isso, ele tentou  manter em sua coleção os cartões de Brasília, em  

virtude da memória de  infância. 

Atividade 6: A “subcoleção  inusitada” de Augusto Areal  é composta de cartões-postais que 

possuem erros  em sua legenda. 

Atividade 7: A expressão  “seus olhares” significa a  perspectiva empregada  pelos 

elaboradores de  cartões-postais, quando  escolhem ou tiram a  fotografia que ilustrará um  

cartão; isto é, cada imagem  de um postal representa a visão particular daquele  que fotografa 

determinado  lugar. 

Atividade 8: 3/2/4/1. 

Atividade 9: O termo “o  aniversário” faz referência  ao cinquentenário de  Brasília. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno compreenda que o  cartão-postal 

demonstra  uma atenção especial por  alguém, diferentemente da  comunicação estabelecida  

pela internet. 

 

Página 83 e 83 

Atividade 1: Gritar alto:  pleonasmo. 

Estava convencido:  solecismo. 

Sobrou: solecismo. 

Post: barbarismo –  (estrangeirismo). 

Absorvido: barbarismo (de  pronúncia). 

Atividade 2: 

Reformulações possíveis: 

Marta gritou para que  parassem de persegui-la. 



Os diretores de arte  estavam convencidos da  qualidade do filme. 

Sobraram muitos doces da  festa de ontem. 

Hoje eu fiz uma  publicação nas redes  sociais. 

Ontem os réus foram  absolvidos pelo júri. 

Atividade 3a: “Saia pra  fora”. 

Atividade 3b: O cachorro  não acredita que sua dona  seria capaz de expulsá-lo  da casa 

utilizando um  pleonasmo, então busca  outra interpretação possível  para o enunciado, 

tomando  “saia” como substantivo em vez de verbo “sair” no  imperativo. 

Atividade 4: O paciente  comprimentou seu médico  com um aperto de mãos. 

Atividade 5: 

Reformulações possíveis: 

Restaram alguns  problemas para resolver na  prova de Matemática. 

O paciente cumprimentou  seu médico com um aperto  de mãos. 

Encararam os problemas  que apareceram no  trabalho. 

As pílulas foram tomadas  nos dias corretos. 

Ele não se lembrou de  fazer a atividade. 

 


