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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (23 de Novembro de 2020) –2 horas-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 – Vocativo. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Ler as páginas 105 e 106 sobre “Vocativo”. 

2. Resolver aos exercícios da página 106 e 107. 

 

  

Correção referente ao dia 20-11 – Apostila volume 4 



Pág. 103 e 104 

Atividade 4a: Lampião é  chamado de “pistoleiro”  e “cangaceiro”, além de  “Virgulino” 

e “Cangaceiro  endiabrado”. 

Atividade 4b: A figura  em questão é Deus. Ele  é referido como “santo  Pai Celeste”, 

“santo Pai  Poderoso” e “nosso  Onipotente”. 

Atividade 4c: É esperado  que os alunos entendam que  a variação de termos para  fazer 

referência a um  personagem advém do fato de evitar a repetição  de palavras e possibilitar  

maiores opções de rima  entre os versos. Além disso,  é uma forma respeitosa de se referir 

àquele que  é considerado pelos  cristãos a mais poderosa  figura celestial. 

Atividade 5a: As estrofes  de seis versos predominam  no cordel. 

Atividade 5b: Os versos  que apresentam rimas são  sempre o segundo com o  quarto, e 

este com o sexto. 

Atividade 6: II/I. 

Atividade 7: A primeira  estrofe apresenta  assonância em razão da  exploração da vogal 

a em  “ inda mais sua má fama, duma alma tão penada, sua  vida baseada”. A segunda  

estrofe apresenta aliteração  da consoante s em “sei, sou  reconheço, mas, injustiçado,  

mereço, sanar, injustiças,  só, tropeço”. 

Atividade 8a: O cordel  tem tema religioso, trata da  ida da alma ao céu ou ao  inferno, 

de acordo com o  comportamento que o ser  humano teve durante sua  vida terrena. 

Atividade 8b: O poema  trata de ambos os assuntos:  regional, pela presença de Lampião; 

e universal,  ao abordar o julgamento  divino de bom ou mau  comportamento. 

Atividade 9: Os gêneros  literários com predominância  da tipologia narrativa são a 

fábula, o conto, a novela,  a crônica, o romance, entre  outros textos em prosa. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Espera-se que os  alunos mencionem outras  narrativas, 

em prosa ou em  versos, lidas por eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


