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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (02 de Setembro de 2020) – 2 horas-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Revisão “Pontuação”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 02 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Ler as páginas 71, 72 e 73 “Revisão: Pontuação”. 

2. Responder aos exercícios da página 74 e 75. 



Correção referente ao dia 01-09 

Pág. 66 e 67 

Atividade 1: O título “Grande debate: os rumos do país” cria a expectativa de uma  cena em que 

as pessoas estejam debatendo entre si temas importantes do país. 

Atividade 2: A cena apresentada quebra a expectativa criada pelo título porque  apresenta um 

palanque vazio e todas as pessoas do público interagindo com seus  celulares, em vez de umas 

com as outras. 

Atividade 3: A crítica realizada nessa tirinha é voltada ao excesso do uso das redes  sociais para 

discutir questões importantes 

Atividade 4: Pessoalmente  há a interação direta com  as pessoas, a possibilidade  de escuta e 

resposta e  menos possibilidade de  ignorar a visão alheia. Além disso, os debates  pessoalmente 

costumam  ser mais organizados e  possuem mais regras. Nas redes sociais, é mais  comum o 

desvio para a  agressividade, porque há  um distanciamento da  figura da pessoa real. 

Atividade 5: Resposta  pessoal. Espera-se que  o aluno discorra sobre a  possibilidade de refletir  

a respeito de questões importantes da sociedade  por meio da provocação  proporcionada pelas  

tirinhas. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. 

Páginas 69 e 70 

Atividade 1: O cartum de Will Leite representa o exibicionismo na internet por meio  da 

representação da selfie. Isso porque esse autorretrato é uma demonstração da  necessidade de 

apresentar-se de maneira positiva aos outros pelas redes sociais. 

Nessa prática, são exploradas as poses, como a ilustrada no cartum – o robô pisca e  faz um 

gesto com a mão –, e os ambientes, que devem ser surpreendentes – como em  viagens, o que 

é representado no cartum pela exploração ao planeta Marte. 

Atividade 2: F/V/F/F/V. 

Atividade 3: “O robô  não tinha nada a ver  com o que desenhei, mas queria mostrar que tudo 

é  exibicionismo na internet.” “Will disse que faz uma  tirinha por dia e que, no dia  em que 

elaborou a selfie  do robô, tinha lido a notícia  de que o robô Opportunity,  da Nasa, tirou a 

primeira  foto em Marte, em 2012” ou “,Faço tiras para que as  pessoas se identifiquem  ou 

vejam que hoje em dia  é assim que acontece. Mas  foi uma piada totalmente  despretensiosa,”. 

“O cartunista diz que foi  graças ao Enem e ao Prouni  que conseguiu entrar na  faculdade de 

publicidade,  onde se formou em 2008.” 

Atividade 4: Will Leite  afirma que faz tiras  para que as pessoas se  identifiquem ou vejam  o 

que acontece na  atualidade. 

Atividade 5: O que  justifica o artista ter ficado  assustado e feliz com a  participação de sua obra 

no  Enem é que ele criou a tira  despretensiosamente, ou  seja, sem aspirações de ser  utilizada 

em uma avaliação  tão importante quanto o  Enem.  Além disso, anima-se em participar do 

exame e em  um momento de tensão para  quem está fazendo a prova. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


