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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (24 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Conteúdo: Acentuação. 

Páginas 113, 114,115 e 116. 

RECADO: 

A explicação referente a esse conteúdo está disponível em vídeo no grupo de WhatsApp.  

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 24 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

ROTEIRO DE AULA 
 
1. Responder ás perguntas sobre acentuação, páginas 115 e 116, número 1 ao 
4. 
 
 
 
Correção referente aos exercícios do dia 20-04 
 
Página 112 



6. A sensação de “paz sem cor por dentro” indica que era uma paz vazia, na 
verdade, um sentimento neutro, uma paz advinda de conformismo.  
 
7. Podemos supor que o 35 estava, antes, engajado com a questão coletiva, 
portanto, despreocupado com seus próprios prazeres. Porém, depois, como se 
sentiu desamparado, voltou seu olhar para o individual novamente e decidiu 
suprir seus desejos, o que também pode ser interpretado como uma forma de 
ter algum controle sobre a própria vida, sendo a seu modo, rebelde já que se 
permitiu gastar e comer como gostaria. 
 
8. No começo do dia, o personagem 35 está eufórico com o Primeiro de Maio, 
sente-se confiante, feliz e rebelde – desejoso de motins-; depois, com a 
repressão evidente da polícia, o personagem fica desamparado e desanimado. 
No fim, decide voltar a seu trabalho e aos companheiros, sendo este o retorno à 
sua rotina. 
 
9. A ação de carregar as malas do companheiro representa a união trabalhadora. 
Embora os motins não ocorram, o sentimento fraterno e de amor permanece no 
personagem 35.  
 
10. Os personagens são apresentados por números por serem 
despersonalizados enquanto trabalhadores – são números para o sistema 
econômico. 
 
11. O conto “Primeiro de Maio denuncia a repressão sofrida pelos trabalhadores 
com a presença da polícia e o controle de suas manifestações. Além disso, 
também evidencia a situação desfavorável do trabalhador, sendo 
despersonificado – chamado por números - , trabalhando no feriado e tendo que 
disputar com os demais companheiros as oportunidades de ganhar alguma 
quantia de dinheiro. 
 

 

 

 


