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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (06 de Novembro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 – Aposto. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Ler as páginas 79 e 80 sobre “Aposto”. 

2. Responder às páginas 80 e 81. 

  

Correção referente ao dia 05-11 – Apostila volume 4 

Pág. 77 e 78 



Atividade 1: O narrador  é do tipo narrador  personagem, assim  identificado por narrar os  

acontecimentos em 1a 

pessoa e ser participante  do enredo. A situação que  ele apresenta no enredo  

são as consequências da  ausência de sua Senhora  (sua esposa) em casa. 

 
Atividade 2: O narrador  provavelmente deseja  expressar que, durante a  primeira semana que a  

Senhora se ausentou da  casa, não sentiu a falta  dela, porque ainda havia  marcas dela lá, como o  

batom no lenço e o prato  posto à mesa para ela. 

 
Atividade 3: O narrador  sentiu a vantagem de poder  chegar tarde à casa, ficando  “esquecido nas 

conversas  da esquina”. Isso deixa  implícito que, quando sua  Senhora estava em casa,  ele deveria chegar 

mais  cedo, sem perder a hora  conversando até tarde. 

 
Atividade 4: Com a casa  passando a sofrer com o  tempo as consequências  da ausência dela: os jornais  

que ela guardava debaixo  da escada começaram a ficar empilhados; o  narrador passou a sentir a  casa 

deserta; até mesmo o  canário parou de cantar. 

 
Atividade 5: Ainda que  o personagem tentasse  cuidar bem das violetas,  elas murchavam. 

 

Atividade 6: É possível  supor que a Senhora  organizava a casa e cuidava  das roupas do narrador. 

 
Atividade 7: O narrador  sente que a ausência da  Senhora instalou um clima  ruim entre as pessoas da  

casa, marcado pela falta de  comunicação e pela raiva. 

 
Atividade 8: O  personagem expressa o  sentimento de saudade e o  faz por meio da descrição  das 

mudanças ocorridas  principalmente na  organização da casa após a  partida da Senhora. 

 
Atividade 9: O apelo,  nesse contexto, tem sentido  de pedido, de invocação e é construído por meio  da 

interlocução entre o  narrador e a Senhora. Ele apresenta a ela sua  situação, seus sentimentos  e termina 

finalizando a  carta com o apelo em si:  “Venha para casa, Senhora,  por favor”. 

 
Atividade 10: Resposta  pessoal. O aluno pode  problematizar a questão  do apelo aos afazeres  

domésticos da casa e, ainda, questionar a  demora do personagem  em começar a sentir falta  da 

Senhora. Ou, ainda, o  aluno pode achar o apelo  convincente e discorrer  sobre a escrita poética, a  

beleza da expressão em si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


