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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (11 de Setembro de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: “Trabalho da adolescência pode, desde que...”; unidade 12 “ 

Respeito às diferenças”; “Ancestralidade e meio ambiente são temas de 

livro infantil de Miriam Leitão”. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 11 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 



1. Ler as páginas 91 e 92 “Trabalho da adolescência pode, desde que...”, 

escrever um breve texto concordando ou discordando do posicionamento 

do texto no caderno de Língua Portuguesa.  

2. Ler as páginas de abertura da unidade 12 “ Respeito às diferenças”.  

3. Ler o ponto de partida “Ancestralidade e meio ambiente são temas de 

livro infantil de Miriam Leitão”. 

4. Responder às páginas 96 e 97. 

 

Correção referente ao dia 10-09 

Pág. 89, 90 e 91 

Atividade 1a: Não, o  uso do cão-guia não é  um privilégio, porque ele  simplesmente permite  

que ela consiga realizar  as atividades que as pessoas que não possuem  deficiência visual 

realizam  com facilidade em seu dia  a dia. 

Atividade 1b: Mônica não  poderia utilizar as palavras  “mais” ou “más” porque a  palavra que 

Mônica utiliza  nesse contexto deve possuir  o sentido de oposição; é, pois, uma conjunção  

adversativa. Já “mais” daria  o sentido de intensidade e “más” o sentido de  contrário de 

“boas” – ambos  os sentidos inadequados  para a situação. 

Atividade 1c: O verbo no  infinitivo “ver” nessa fala de  Dorinha não é flexionado  porque não 

diz respeito a um sujeito específico e  complementa um verbo  (ajuda), sendo introduzido  por 

preposição (a). 

Atividade 2: Há diversas  leis que protegem os  idosos, mas nem todas  pessoas as conhecem. 

Atividade 3: No primeiro  caso, o infinitivo “corrigir”  foi adotado em sua forma  não flexionada 

porqueo sujeito é um pronome  oblíquo átono e o verbo  “deixar” determina uma  ação do 

sujeito. Já no  segundo caso, o infinitivo é  empregado em sua forma  flexionada porque o 

sujeito  é claramente expresso. 

Atividade 4: A linguagem  adotada em um estatuto  é altamente formal, utilizando a norma-

padrão  da língua de maneira  clara. Isso porque as leis  devem ser apresentadas  de maneira a 

não permitir  diversas interpretações. 

 

 

 

 

 

 

 


