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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (15 de Julho de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: “Discurso direto, indireto e indireto livre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

1. Ler a página 113 e 114 sobre “Discurso direto, indireto e indireto livre”. 

2. Fazer os exercícios das páginas 114, 115 e 166 sobre esse conteúdo.  



 

Correção referente ao dia 14-07 

Página 105, 106 e 107 

 

Atividade 1: Pelo contexto,  é possível entender que as  “línguas de chamas” são as labaredas 

do vulcão  em erupção, e “lamber as  paredes” significa que as chamas tocavam as paredes  

dos corredores formados  pela erupção do vulcão. 

Atividade 2: O personagem  Axel percebeu as alterações  da Terra, como “calor  tórrido, a água 

fervendo, os vapores cada vez mais  densos, a agulha [da  bússola] enlouquecida”, que,  muito 

provavelmente, são  iguais às de um terremoto.  No entanto, ele não notou  que estavam em 

cima da  cratera de um vulcão. 

Atividade 3: Axel: I e IV.  Otto Lidenbrock: II, III e  V. 

Atividade 4: É comum  a  todas as  falas o uso do travessão, recurso utilizado  para marcar as 

falas dos personagens sem o  intermédio do narrador,  indicando a presença do  discurso 

direto. 

Atividade 6: A  temperatura vulcânica e  as labaredas produzidas  transformariam a água em  

uma pasta, o que levaria  ambos à superfície, pois a pasta é algo denso e  suportaria o peso dos 

dois,  não permitindo que eles  afundassem. 

Atividade 7: Imagem de  uma jangada. 

Atividade 8: Com base na  leitura do trecho, pode ser  compreendido que Axel já  havia se 

amedrontado em  outras ocasiões, o que pode  ser comprovado pelo uso  de “desta vez”. 

Atividade 9: Resposta  pessoal, mas espera-se que  o aluno compreenda que o  autor utiliza, 

sim, elementos  científicos — como a  descrição da composição  da crosta terrestre, dos  

fatores que indicam um  terremoto ou um vulcão e da formação da lava –  para dar suporte a 

ideias  fantasiosas – como ser  conduzido em uma jangada  por uma pasta de lava,  material 

cuja temperatura  a embarcação e seus ocupantes não suportariam.  Ressalte que essa união 

de  conhecimentos científicos  com elementos fantasiosos  é uma característica do  gênero 

ficção científica. 

Atividade 10: Resposta  pessoal, mas espera-se que o aluno perceba  que o uso da ciência é  

importante para dar certo  tom de plausibilidade  aos acontecimentos que parecem 

impossíveis, uma  vez que estes teriam um  respaldo científico para  acontecerem. 

Atividade 11a: Os  parágrafos são marcados  por uma distância da  margem esquerda do 

papel. 

Atividade 11b: Os  discursos diretos são  apresentados em  parágrafos separados,  

introduzidos por travessão. 

Pág. 112 

Atividade 1: Ser maior que  uma novela. 



Atividade 2: Podemos  considerar Frankenstein  como um dos pioneiros  do romance de ficção  

científica por tratar de  uma tecnologia ainda não existente, a de criar homens  com diversos 

fragmentos. 

Atividade 3: F/V/V/F. 

Atividade 4: O romance  de ficção científica pode  utilizar a união entre  elementos científicos  

comprovados e elementos  ficcionais, equilibrando  ambos para dar aparência  verossímil à 

narrativa. 

Atividade 5: Respostas  pessoais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


