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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (14 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Apostila 3 – Interpretação: “Correspondência dos derradeiros 

anos de Machado de Assis revela preocupação do escritor com a morte”; 

uso da crase. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Terminar a página 49.  



2. Ler a página 50 sobre o uso da crase.  

 

Correção referente ao dia 13-08 

Pág. 47 e 48 

Atividade 1: O papel da  citação que abre essa notícia  é introduzir a temática das  últimas 

cartas escritas por  Machado de Assis e expor a morte como um dos  principais assuntos desses  

últimos escritos epistolares  pessoais do autor. 

Atividade 2: Segundo  Sergio Paulo Rouanet, a  diferença no tratamento  da morte nas cartas 

de  Machado de Assis, do  quarto para o quinto tomo,  consiste no fato de que,  no último 

tomo, o autor  trata de sua própria morte,  enquanto no quarto tomo  Machado aborda a 

morte  de sua esposa, Carolina. 

Atividade 3: No segundo  parágrafo do texto, há a  referência a Machado de  Assis como “(...) o 

primeiro  presidente da casa...”, sendo  “da casa” a ABL. 

Atividade 4: Segundo  a fala citada de Sílvia Eleutério, as cartas revelam  um “lado mais 

humano” de  Machado de Assis. Segundo  a pesquisadora, por meio  dessas cartas, é possível  

perceber que “ele foi um  homem como todos nós,  com dores, desacertos e  tropeços.” 

Atividade 5: Para Mário de  Alencar, consolar e auxiliar  o amigo Machado de Assis  era difícil, 

pois ele mesmo  tinha problemas psíquicos,  era uma pessoa deprimida. Rouanet afirma que o  

filho do escritor José de Alencar seria diagnosticado  atualmente com síndrome  do pânico. 

Atividade 6: O Rio  de Janeiro passou por  muitas reformas que descaracterizaram a cidade. 

Atividade 7: Rouanet  caracteriza como um  “maníaco do progresso”  aquele que defende as  

intervenções urbanas  justificando-as em nome do  progresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


