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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (03 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Interpretação; Colocação Pronominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

1. Ler a página 81 sobre Colocação Pronominal . 

2. Fazer os exercícios da página 82 e 83.  



 

Correção referente ao dia 02-07 

Página 79 

Atividade 3: Há uma  crítica ao modo como ações  governamentais são feitas.  Para ele, as 

demissões de  funcionários públicos não  servem para a retenção de  gastos se outros cargos 

do  governo se beneficiam de  gratificações e de criações  de cargos para pessoas que  eles 

conhecem. 

Atividade 4: As ações do  governo são comparadas  ao plantio, o que pode  ser comprovado 

pelos  substantivos “plantador”,  “plantação” “colheita” e “seara”. O possível sentido  dessa 

comparação é  demonstrar que as criações  de cargos acontecem em concordância entre  os 

poderes Executivo e  Legislativo, uma vez que  o primeiro planta e o  segundo “colabora na  

plantação, na colheita”. Além disso, é possível  identificar essa ação como  algo de longo prazo, 

uma  vez que, entre a plantação e  a colheita, há um tempo de  crescimento e maturação  do 

que se planta – no caso  do texto, novos cargos  governamentais. 

Atividade 5: Às más ações  dos poderes Executivo e  Legislativo, não havendo  diferença entre 

eles. 

Atividade 6: A palavra  “cardume” é o coletivo de  peixes, que significa uma  enorme 

quantidade de  peixes. Nesse sentido, esse  conceito é aproximado para  a quantidade de 

cargos  públicos, afirmando que há  a criação de empregos de  uma forma exagerada (aos  

montes) ano após ano. 

Página 80 

Atividade 7: Imagem de  pessoas levando seus  pertences após demissão. 

Atividade 8: É possível  entender, pela leitura da  crônica, que a criação de  secretarias, muitas 

vezes  desnecessárias, gera  mais despesas nos gastos  públicos. Assim, para o  cronista, ao 

demitir essas  secretarias, o governo estaria dando o exemplo de  retenção de gastos. 

Atividade 9: É possível  afirmar que essa crônica  possui caráter subjetivo,  visto que o texto 

exprime  ideias e opiniões a respeito  da política da época. Assim, por mais que o texto  aborde 

fatos, o narrador  coloca o seu ponto de vista  sobre eles, o que torna a  linguagem subjetiva. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno compreenda que,  ainda hoje, é 

possível a  criação de secretarias e cargos para empregar  conhecidos ou familiares,  o que é 

conhecido como  nepotismo, apesar da  existência de leis que  combatem essa prática. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


