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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para quinta-feira (16 de Julho de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 

 

 

Conteúdo: “Vícios de Linguagem II; Gênero Crônica Futebolística.  

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler a página 108 “Vícios de Linguagem II”. 

2. Responder às perguntas das páginas 109 e 110.  



3. Ler a página 111 sobre o gênero “Crônica esportiva”. 

4. Responder às perguntas da página 112.  

 

 

Correção referente ao dia 14-07 

Página 106 e 107 

 

Atividade 1: A crônica  possui uma narradora  personagem, porque relata  a história em 

primeira  pessoa. 

Atividade 2: A mudança  de primeira pessoa do  singular para segunda  pessoa do plural ocorre  

porque, no segundo  período, a referência é “o  time da escola”, ou seja, a  narradora e suas 

colegas  jogadoras, por isso adota o  “nós”. No primeiro período,  a narradora fala apenas de  

sua experiência individual. 

Atividade 3: Porque era  um time com tradição em  uma escola conhecida pelo  incentivo ao 

esporte; além  disso, as jogadoras eram  altas e de qualidade. 

Atividade 4: Alta é uma  vantagem no voleibol. 

Atividade 5: A afirmação  “[...] do outro lado o ego era muito grande”  significa que as 

adversárias  estavam muito confiantes  e subestimavam o time da  narradora. 

Atividade 9: O relato é  descrito pela narradora  como uma prova de  superação e de esforço  

porque todos os indícios  apontavam para a derrota  de seu time, mas, com  dedicação, 

conseguiu  vencer o adversário que era  favorito. 

Atividade 10: De  semelhante, os textos  possuem uma linguagem  informal e simples e são  

mais subjetivos. O primeiro  porque apresenta um ponto  de vista pessoal sobre o  futebol e o 

segundo porque  relata uma experiência  pessoal. A diferença está no foco narrativo, pois o  

texto “A volta do drible” é  escrito em terceira pessoa  e “O jogo da minha vida”  é escrito em 

primeira  pessoa; este discorre  sobre uma experiência  pessoal e aquele analisa  

acontecimentos dos  campeonatos de futebol  masculinos. 

 


