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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (22 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Conteúdo: Continuação das perguntas sobre o conto e Acentuação. 

Páginas 112, 113 e 114. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vmKggNWVvtU&t=604s 

(Acesso em 16-04-2020) 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

ROTEIRO DE AULA 
 
1. Terminar de responder às perguntas sobre o conto “Primeiro de Maio”, página 
112, número 6 ao 11. 
 
2. Assistir ao vídeo introdutório sobre Acentuação: 
https://www.youtube.com/watch?v=vmKggNWVvtU&t=604s 

(Acesso em 16-04) 

 

3. Ler a página 113 e 114 sobre Acentuação.  

https://www.youtube.com/watch?v=vmKggNWVvtU&t=604s
https://www.youtube.com/watch?v=vmKggNWVvtU&t=604s


4. Assistir ao vídeo com minha explicação que estará disponível no grupo de 
WhatsApp da sala. 
 
 
 
Correção referente aos exercícios do dia 17-04 
 
Página 110 e 111 
 
1. O personagem 35 moderou o passo por causa da presença da polícia, para 
não acharem suspeita sua movimentação.  
 
2. O 35 afirma sentir pânico, e não medo, porque seu sentimento é causado pelo 
receio de um massacre coletivo. Ele e seus companheiros são fortes 
individualmente, lutariam contra outros homens, mas eram frágeis enquanto 
classe e poderiam ser facilmente massacrados pelo arsenal da polícia em um 
local fechado como o Palácio das indústrias. 
 
3. No primeiro momento, o personagem 35 está se vestindo para comemorar o 
Dia do Trabalhador e está orgulhoso de sua vestimenta, sentindo-se bonito e 
patriota. Por outro lado, no segundo momento, é observado pelos deputados 
trabalhistas na entrada do Palácio das indústrias, o que lhe causa um sentimento 
de repressão e o faz se sentir rebaixado. Assim, sente-se malvestido e 
inadequado. 
 
4. O 486 demonstrou medo ao relatar os massacres do proletariado, que 
poderiam ocorrer dentro do Palácio da Indústria por meio do uso da força dos 
policiais. 
 
5. a) A comparação entre a sensação do personagem 35 e a sarça ardente dá-
se porque o personagem se sente em união e fraternidade em relação à classe 
trabalhadora, mas, como está desamparado, nada acontece, assim como à 
sarça que queima sem ser consumida. 
 
b) c) reforço do sentimento. 
 

 

 


