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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (01 de Dezembro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 – Revisão: Sintaxe do período  - orações coordenadas 

– exercícios. “Poema em prosa, poema dramático e poema narrativo. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 01 de Dezembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Terminar página 116.  

2. Ler o texto das páginas 116 e 117 “Poema em prosa, poema dramático 

e poema narrativo. 

 



  

Correção referente ao dia 30-11 – Apostila volume 4 

Pág. 114 e 115 

Atividade 1a: “Minha vida  virou um tédio...”; “É tudo  sempre a mesma coisa,  todo 

santo dia...” e “Eu  preciso de uma mudança!”. 

Atividade 1b: “Minha vida”  “tudo” e “Eu”. 

Atividade 1c: “Minha” e  “um”. 

Atividade 1d: “Sempre” e  “todo santo dia”. 

Atividade 1e: “Eu preciso  de uma mudança”. 

Eu: sujeito simples.  Preciso de uma mudança: predicado verbal. 

Preciso: verbo transitivo  indireto. 

De uma mudança: objeto  indireto. 

Uma: adjunto adnominal 

Atividade 2a: “O menino  entregou o recado” 

O: adjunto adnominal; O  menino: sujeito simples;  entregou o recado:  predicado verbal; 

entregou:  verbo transitivo direto; o:  adjunto adnominal; o recado:  objeto direto “e deixou 

as flores em  cima da mesa.” e: conjunção coordenativa  aditiva; ele: sujeito oculto;  

deixou as flores em cima  da mesa: predicado verbal;  deixou: verbo transitivo  direto; as: 

adjunto  adnominal; as flores: objeto  direto; em cima da mesa:  adjunto adverbial 

Atividade 2b: “Ele caiu,” 

Ele: sujeito simples; caiu: predicado e verbo intransitivo  “mas não está assustado.” 

mas: conjunção coordenativa adversativa; ele: sujeito oculto; não está assustado:  

predicado nominal; não: adjunto adverbial; está: verbo de ligação; assustado:  predicativo 

do sujeito 

Atividade 2c: “Acordou tarde,” 

Ele: sujeito oculto; acordou tarde: predicado verbal; acordou: verbo intransitivo; tarde:  

adjunto adverbial 

“logo chegou atrasado ao trabalho.” 

Ele: sujeito oculto; logo: conjunção coordenativa conclusiva; chegou atrasado ao  

trabalho: predicado verbo-nominal; chegou: verbo intransitivo; atrasado: predicativo do  

sujeito; ao trabalho: adjunto adverbial 

Atividade 2d: “Ora quer  uma coisa,” 

Ele: sujeito oculto; Ora:  conjunção coordenativa  alternativa; quer uma coisa:  predicado 

verbal; quer:  verbo transitivo direto; uma:  adjunto adnominal; uma  coisa: objeto direto 



“ora pede outra.” 

Ora: oração coordenativa  alternativa; ele: sujeito  oculto; pede outra:  predicado verbal; 

pede:  verbo transitivo direto;  outra: objeto direto 

Atividade 2e: “Compraram  folhas para a diretoria,” 

Sujeito: indeterminado;  compraram folhas para  a diretoria: predicado 

verbal; compraram: verbo  transitivo direto e indireto;  folhas: objeto direto; para a  

diretoria: objeto indireto; a:  adjunto adnominal 

“mas a impressora estava  quebrada.” 

mas: conjunção  coordenativa; a impressora  estava quebrada: predicado  nominal; a: 

adjunto  adnominal; a impressora:  sujeito simples; estava:  verbo de ligação; quebrada:  

predicativo do sujeito 

Atividade 3: A consciência do erro é essencial. 

Atividade 4a: 

1a oração: Sandra e Otávio  partiram de manhã 

2a oração: mas o voo  atrasou 

3a oração: e ainda não  chegaram. 

 

 

 

 

 

 

 


