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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para quinta-feira (15 de Outubro de 2020) –2 horas-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 –  “Games violentos estimulam violência – a ciência 

diz que não” – pesquisa. Unidade 14 “Cinema e televisão”. Análise de 

tirinha.  

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1.Leia o texto da página 39 e 40 sobre “Games violentos estimulam 

violência – a ciência diz que não”. Depois faça a pesquisa solicitada na 

página 40 no caderno de Língua Portuguesa.  

2. Leia as páginas iniciais da unidade 14 “ Cinema e televisão”. 



3. Responda à página 44 sobre a tirinha apresentada.   

Correção referente ao dia 13-10 – Apostila volume 4 

Pág. 38 e 39 

Atividade 2: Tutorial é  uma ferramenta de ensino  que expõe o passo a passo  necessário para realizar  

determinado objetivo. 
Atividade 3: Injuntivo. 

Atividade 4: As  instruções  de jogos digitais e os  manuais apresentam a  mesma função social:  orientar 

alguém a realizar  um objetivo, e, por isso,  são do mesmo tipo textual,  o injuntivo. Todavia, no  game, há 

possibilidade de utilização dos recursos  audiovisuais e da  interatividade no game. 
 

Mural do Conhecimento 

 

Atividade 1: Óstia, humus, hindu. 
Atividade 2a: Aperte.  Atividade 2b: Toca.  Atividade 2c: Recebas.  Atividade 2d: Se aproxime.  

Atividade 2e: Insiste. 

Atividade 3: F/V/V/F/V. 

Atividade 4: Um jogo disponibilizado para celular, computador e videogame deve ter  suas instruções 

adaptadas para cada um desses suportes, porque eles têm recursos  diferentes entre si. No celular, o 

jogador geralmente controla o personagem por meio  dos toques na própria tela; no computador, 

geralmente o teclado é utilizado para jogar;  e, no videogame, é utilizado o controle joystick. Cada 

instrução, portanto, deve levar em  conta essas diferentes características dos suportes. 

 

 

 


