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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (09 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 – Interpretação – “Instruções de jogos digitais”.  

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 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 34 a 37 sobre “Instruções de jogos digitais”. 

2. Responder à página 37.  

 



Correção referente ao dia 08-10 – Apostila volume 4 

Pág. 29 

Atividade 7: Selecione os  itens encontrados ao longo  da exploração do 

cenário  do jogo, descarte o que não  for mais útil e mantenha  somente o 

que for utilizar. 

Atividade 8: Possíveis  respostas: “Faça marcações  de pontos ao longo do  

mapa”, “Marque os pontos  importantes no mapa”,  “Consiga flechas gratuitas  

com os inimigos”, “Pegue as  flechas dos inimigos”. 

Atividade 9: Para habilitar  pontos de viagem rápida,  Link deve entrar nas 

Shrines  que encontrar pelo caminho. 

Atividade 10: Resposta  pessoal 

Atividade 11: Resposta  pessoal. O aluno pode  discorrer que, para quem  

está iniciando, o texto  não é esclarecedor, uma  vez que não instrui os 

passos mais simples que o  jogador iniciante deve dar  e pressupõe que o 

leitor já  conhece o game. Ou pode  afirmar que, para quem já  conhece a 

franquia, mas  quer dicas para melhorar  seu desempenho ao iniciar  o 

Breath of the Wild, esse é  um texto suficientemente  esclarecedor. 

 

Pág. 30 e 31 

Atividade 1a: Sê, exagera,  exclui, põe. 

Atividade 1b: Sim, as  formas verbais estão  adequadas, porque há  

homogeneidade de pessoa  verbal, todas estão na 2
a  

pessoa do singular (tu). 

Atividade 2a: Exercite, vai. 

Atividade 2b: Os verbos  não estão de acordo com  a norma-padrão da 

língua,  porque “exercite” está  conjugado na 3
a 

pessoa  do singular, 

referindo-se,  no contexto, a “você”; “vai” está conjugado na  2
a 

pessoa do 

singular,  referindo-se a “tu”. Logo,  há, entre eles, falta de concordância de  

pessoa verbal. 

Atividade 2c: Poderiam  ser utilizados “Exercita” e  “Vai” ou “Exercite” e 

“Vá”. 

Atividade 3a: Canta (tu). 

Atividade 3b: 

Não griteis (vós). 

Atividade 3c: Fale (você). 

Atividade 3d: 

Estudemos (nós). 

Atividade 3e: 



Não cozinhe (você). 

Atividade 4: Sorri (você). 

 


