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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (28 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Apostila 3 – Turismo; Editorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 28 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Continuar respondendo às questões sobre o editorial página 22. 

 



 

 

 

Correção referente ao dia 27-07 

Pág. 18 e 19 

Atividade 1: A fala do  primeiro quadrinho  encontra-se entre aspas  porque o personagem 

está  citando a fala de outra  pessoa. 

Atividade 2: No primeiro  quadrinho, o menino parece  revoltado ou com raiva; no segundo e 

no terceiro  quadrinhos, o menino  parece mais calmo, talvez  um pouco apreensivo ou  

melancólico. A diferença de  expressão do personagem  que fala acontece porque,  no 

primeiro quadrinho, o menino está imitando o modo como a pessoa  que ele cita havia falado,  

enquanto, nos outros dois quadrinhos, ele só explica a  situação. 

Atividade 3: Embora Armandinho não possua falas nessa tirinha, é possível  reconhecer o 

sentimento de apreensão, preocupação e até tristeza em relação ao  relato do amigo. Essa 

identificação é possível por meio da observação da expressão  facial do garoto. 

Atividade 4: O ato de gritar “Você precisa respeitar a minha opinião” revela que a  pessoa 

citada possui dificuldade de diálogo, já que grita e exige que as outras pessoas  a escutem sem 

emitir as próprias opiniões. Dessa maneira, ela é que parece não  respeitar a opinião alheia. 

Atividade 5: Não,  apresentar opiniões  divergentes não é  desrespeitar a opinião da  outra 

pessoa, porque faz  parte do diálogo escutar as  opiniões alheias e emitir  as próprias opiniões, 

que,  por vezes, serão distintas  daquelas emitidas pelo  interlocutor. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Espera-se que  o aluno discorra sobre  expressar a opinião sem  

ofender outras pessoas. 

Pág. 20 e 21 

Atividade 1: O resultado da pesquisa sobre atrações de Pernambuco em que  aparecem quatro 

fotos – duas de Fernando de Noronha, uma de Boa Viagem e outra de  Porto de Galinhas – 

revela que o apelo turístico se concentra nesses lugares, o que leva  quem desconhece 

Pernambuco a acreditar que essas são as únicas atrações do estado. 

Atividade 3: A importância  dessa afirmação sobre o  trabalho do repórter Felipe  Vieira é 

demonstrar que sua  investigação foi imparcial 

e sem preconceitos de  espécie alguma contra os  locais visitados. 

Atividade 4: O autor  adota o termo inventado  “turisticojornalística”  para caracterizar a  

caminhada realizada por  Felipe Vieira porque quer realçar as duas atividades  realizadas pelo 

repórter  ao andar: ele tanto estava  desempenhando papel  de turista, conhecendo o local, 

quanto de jornalista,  colhendo informações para  uma matéria. 

Atividade 5: O antigo  Hotel Caravelas representa,  nas investigações de Felipe  Vieira, um 

símbolo do  descaso governamental  para com as praias  pernambucanas e a  “derrocada da 

atividade  turística” nesses locais. 



Atividade 6: O contraste  visualizado pelo repórter  Felipe Vieira em Ponta de Pedras consiste  

na diferença “entre a exuberância da natureza  e a falência estrutural”,  ou seja, entre a beleza  

natural do local e o  descaso de investimentos  governamentais, que  deixa a área precária 

para  visitantes e moradores. 

Atividade 7: Pior estado  do que os folhetos  demonstram. 

 

 


