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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (06 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 – Interpretação – “The legend of Zelda: Breath of the 

Wild: dicas para jogar”. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Volume 4 – ler as páginas 26 e 27 – “The legend of Zelda: Breath of the 

Wild: dicas para jogar”. 



 2. Responder às páginas 27 e 28. 

 

Correção referente ao dia 05-10 – Apostila volume 4 
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Atividade 8: A conjunção  adverbial concessiva  “embora” indica que duas  

realidades aparentemente  contrárias podem conviver  entre si. No caso, há 

uma  exigência comum a todos  os estilos de jogadores:  todos os gamers 

precisam  aprender conceitos básicos  de criação de todas as  coisas. Assim, 

a conjunção  dá destaque ao fato de  que essa condição é um  desafio 

comum a todos os jogadores e, provavelmente,  o que seduz o gamer. 

Atividade 9: Resposta  pessoal. Possíveis respostas  genéricas: 

• Não desista: pode ser  que os desafios sejam  difíceis e que você tenha  

dificuldade no início, mas  é importante continuar tentando avançar 

no jogo. 

Chame seus amigos:  qualquer jogo pode ficar  mais divertido com a  

presença dos amigos 

Atividade 10: Resposta  pessoal. O aluno pode  desenvolver mais a  questão, 

fazendo uma  crítica ao conteúdo  específico do texto, caso  tenha 

conhecimento sobre  Minecraft; ou pode discorrer  sobre como, em sua  

posição de desconhecedor  e principiante, o texto foi  esclarecedor ou não. 
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Atividade 1: História,  hiena, hematoma. 

 

Atividade 2: A  influência  na grafia dessas palavras  é contrária ao 

comentário  de que “as coisas mudam  de um dia para o outro”  

exatamente porque as palavras não se distanciam  tanto assim de sua 

origem,  ou seja, elas mantêm  traços de suas formas  antigas. Desse 

modo, “hoje”  mantém o h do latim hodie.  Logo, não se trata de uma  

questão de mudança, 

mas de permanência. 

Atividade 3: Há, heliponto,  hóspedes, helicópteros,  heliponto, hélice. 

Atividade 4: Hospedagem,  hospedaria, hospedeiro,  hóspedes e hospital. 

 


