
8º ano 

 

Olá queridos alunos! 

Abaixo há orientações para a leitura dos textos, confecção dos exercícios da apostila e 

uma tarefa que deve ser feita no caderno. 

Bom trabalho! 

 

TC: 10 – pág. 101 

 

Na tarefa está especificado: “Você deve preparar a tarefa considerando uma peça teatral 

a que assistiu”. No entanto, não aceitarei a tarefa baseada em alguma peça que tenham 

assistido.  

 

Para responder a TC 10, vocês devem assistir a seguinte peça teatral (disponível no 

youtube):  

 

• Espetáculo "Os Saltimbancos" - Odeon Companhia Teatral 

https://youtu.be/WSuwCY7YPf0 

 

 

Pág. 60 

Exercício 1.7 

Esse exercício compara o conto “A incapacidade de ser verdadeiro” (pág. 27), estudado 

em sala, com o poema “O menino que carregava água na peneira” (pág. 57). 

 

➢ Tarefa: 

 

OBS: Copiar no caderno pergunta e resposta. 

Exercícios a respeito do conteúdo que consta na apostila, páginas já estão indicadas. 

 

1) No caderno, escreva, com suas palavras, as definições dos termos abaixo. (pág. 58 e 

60) 

 

Versos Livres: __________________________________________________________ 

 

Eu lírico: ______________________________________________________________ 

 

2) Identifique o eu lírico no poema abaixo: 

(Não é necessário copiar o poema em seu caderno) 

 

A Porta 

 

Eu sou feita de madeira 

Madeira, matéria morta 

Mas não há coisa no mundo 

Mais viva do que uma porta. 

 

Eu abro devagarinho 

Pra passar o menininho 

Eu abro bem com cuidado 

https://youtu.be/WSuwCY7YPf0


Pra passar o namorado 

Eu abro bem prazenteira 

Pra passar a cozinheira 

Eu abro de supetão 

Pra passar o capitão. 

 

Só não abro pra essa gente 

Que diz (a mim bem me importa...) 

Que se uma pessoa é burra 

É burra como uma porta. 

 

Eu sou muito inteligente! 

 

Eu fecho a frente da casa 

Fecho a frente do quartel 

Fecho tudo nesse mundo 

Só vivo aberta no céu! 

 

(Vinícius de Moraes) 

  

3) Pesquise na internet uma música que contenha polissíndeto e uma música que 

contenha pleonasmo (pág. 64). Transcreva o trecho da música, em seu caderno. Não é 

necessário copiar a música inteira, somente o trecho. Não serão aceitos trechos com 

palavrões ou palavras de baixo calão. 

 

 

 

 

 


