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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (11 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Apostila 3 – Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 11 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Terminar a página 37. 

2. Fazer a página 38 “Aprofundando olhar”.  



 

Correção referente ao dia 10-08 

Pág. 35 e 36 

Atividade 1: O editorial  não costuma ser assinado  por um autor porque seu  texto representa 

a opinião  do jornal como um todo, de  maneira coletiva. 

Atividade 2: Um editorial  auxilia o público a  descobrir se possui mais ou  menos interesse 

pelo jornal  porque, ao apresentar seus posicionamentos a  respeito das temáticas  tratadas, 

permite que  os leitores reconheçam  suas perspectivas e se  identifiquem ou não, fazendo 

com que aqueles  que se identificam se  tornem leitores mais fiéis  e aqueles que não se 

identificam evitem o jornal. 

Atividade 3: F/V/F/V. 

 

Atividade 4: O fato  é importante para o editorial porque é dele  que se vai tratar no texto  e é 

sobre ele que serão  emitidas opiniões. O fato  é o elemento objetivo da  produção do 

editorial,  enquanto as opiniões são  subjetivas. 

Atividade 1a: O pronome  demonstrativo esta,  destacado no texto, faz  referência ao jornal 

em  que o texto está sendo  veiculado, o jornal em que  o locutor está inserido. O uso de esta 

justifica-se pela  proximidade (inserção) com  o elemento referido. 

Atividade 1b: Podemos  reconhecer que esse trecho  faz parte de um editorial  pelo 

julgamento expresso  em “[...] o que merece  maior atenção” e pela  referência ao próprio 

jornal  de maneira lisonjeira ao  trabalho realizado por ele. 

 

 

 

 

 


