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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (10 de Novembro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 – Interpretação. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 10 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Ler os textos da página 82 “ Nosso gato” e “Solidariedade”.  

2. Terminar de responder à página 85. 

  

Correção referente ao dia 09-11 – Apostila volume 4 

Pág. 83 e 84 



Atividade 1: Os textos  não adotam o mesmo tipo  de narrador, visto que, em  “Nosso gato”, o narrador  

está em 1
a 

pessoa e, em  “Solidariedade”, o narrador  está em 3
a 

pessoa. 

 
Atividade 2: O tempo  do primeiro texto é o  tempo passado, possível  de ser observado na  utilização 

de verbos do  pretérito imperfeito do  indicativo, como “era” e  “compartilhávamos”. O  tempo do 

segundo texto  é o presente, observado  no uso de verbos como  “fica” e “faz”, no presente  do indicativo. 

Chame a  atenção dos alunos para  os marcadores temporais  “[...] com a fome de hoje  somada à de 

ontem e  anteontem que o deixam  lerdo e confuso [...]”. 

 
Atividade 3a: O final  da narrativa é implícito, porque não há descrição do  que realmente 

aconteceu. O autor deixa a critério  do leitor deduzir o que  aconteceu. 

 
Atividade 3b: É  esperado que os alunos  interpretem que, em  razão das condições 

descritas no texto, ou seja,  pobreza e fome extrema,  os personagens foram  obrigados a comer o gato. 

 

Atividade 3c: A    situação de  miséria compartilhada entre  as pessoas desumanizadas  e o gato. Todos 

passam  fome juntos, comiam restos e abrigavam-se  precariamente na igreja  em construção. 

 
Atividade 4: Ambos os  textos tratam de situações  de pessoas que vivem à  margem da sociedade. 

Em “Nosso gato”, os  personagens vivem em  pobreza extrema, não têm  moradia nem alimento. 
Em “Solidariedade”, há o  papeleiro representando  o indivíduo com  trabalho insalubre, sem 
instabilidade, com grande  desgaste físico e mental  e que não desperta a empatia alheia – daqueles  

que vivem em situações  mais confortáveis. 

 
Atividade 5: Os motoristas  que buzinam, o papeleiro e  o cavalo são apresentados  como seres cansados,  

exaustos. Os motoristas  buzinam, gritam, xingam e  amaldiçoam com “o que lhes  resta de forças”; o papeleiro  

reclama por seu trabalho  debaixo do sol e abrindo  lixeiras usa “o que lhe resta  de fôlego” para fazer andar  o 

cavalo, também cansado,  exausto, com fome, que só se ajoelha parecendo pedir a  própria morte. 

 

Atividade 6: A primeira realidade a ser explicada, a dos motoristas, seria, entre as  demais, a mais 

privilegiada, uma vez que trabalham em escritórios ou repartições,  lugares com um mínimo de condições. 

O papeleiro, por sua vez, está abaixo da situação  do motorista – já que trabalha sob o sol quente e 

gastando grande energia física –,  mas acima da situação do cavalo. O cavalo é o ser mais desprivilegiado, 

que sequer  compreende o que acontece com ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


