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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (07 de Dezembro de 2020) –2 horas-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 – Cordéis declamados – pesquisa. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 07 de Dezembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Fazer a pesquisa da página 120 sobre cordéis declamados e anotar suas 

conclusões.  

 

  

Correção referente ao dia 04-12 – Apostila volume 4 



Pág. 119 e 120 

 

Atividade 1a: “Mãe” e “mamãezinha”. No primeiro quadrinho, o filhote de urso está  

solicitando sua independência e chama sua mãe pelo vocativo “mãe”. No segundo  

quadrinho, o filhote fica sozinho e quer de volta a proteção de sua mãe, que, atendendo  a 

seu pedido anterior, afasta-se. Nesse segundo caso, o filhote utiliza o diminutivo  

“mamãezinha”, sendo mais carinhoso para solicitar de volta os cuidados da mãe. 

Atividade 1b: Objeto indireto. 

Atividade 1c: 

Você: sujeito simples.  Está: verbo de ligação. 

Certo: predicativo do  sujeito. 

Atividade 2: 

Marina: sujeito simples  percebeu: verbo transitivo direto 

a: adjunto adnominal 

a ausência: objeto direto  sua: adjunto adnominal  de sua amiga: adjunto adnominal 

então: conjunção  coordenativa conclusiva 

ligou: verbo transitivo  indireto 

para ela: objeto indireto 

Atividade 3: O aposto  difere do vocativo por ter  uma relação sintática entre  os termos 

da oração. O  aposto explica, especifica  ou resume um termo da oração, enquanto o  

vocativo é uma unidade  à parte da estrutura oracional e representa uma  interpelação do 

interlocutor. 

Atividade 4: Os poemas  narrativos são uma forma  de tornar mais fácil a  memorização 

de textos e de sua divulgação oral.  Eles abordam histórias de  um povo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


