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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (09 de Setembro de 2020) – 2 horas-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Tirinha, Pontuação, debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 9 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Resolver as atividades da página 88, 89 e 90. 

Correção referente ao dia 08-09 



Pág. 82 e 83 

Atividade 1: Excetuando  as fotos que apresentam,  respectivamente, três  jovens e duas 

senhoras  conversando, situações  informais, as demais  imagens devem ser  classificadas como 

representantes de situações  formais. 

Atividade 2: Resposta  pessoal. Cada aluno da  turma deve ler em voz  alta os trava-línguas, 

percebendo como o cuidado  com a complexa pronúncia  solicitada por eles auxilia a prestar 

mais atenção na  articulação das palavras. 

Atividade 3: A variação  oral que produz sons  como “dia” e “tia” sem a adaptação comum no  

Sudeste, que pronuncia  “dchia” e “tchia”. 

Atividade 4: É possível  melhorar a pronúncia  para lidar com situações  formais por meio do  

treino, da percepção das  palavras e expressões que  causam dificuldade e por  meio do 

aperfeiçoamento.  Esse processo foi possível  na atividade 2 por meio  da leitura em voz alta 

(treino), com anotação das  palavras e expressões que  apresentaram dificuldades  e a releitura 

individual,  que permitiu aperfeiçoar  aquilo que se apresentou  como dificuldade. 

Pág. 86 e 87 

Atividade 1a: O problema  tratado é o desemprego; É possível reconhecê-lo  por meio da 

reclamação  do pai e da afirmação de  Armandinho de que cada  dia há mais pessoas sem  

emprego. 

Atividade 1b: As falas de  cada um dos personagens  são indicadas por meio do  traço que 

segue em direção  a eles. Quando a fala é de  Armandinho, o traço liga o texto verbal ao 

menino;  quando a fala é do pai, o  texto é ligado por meio do  traço ao homem adulto. 

Atividade 1c: O que causa  efeito de humor na tirinha  é o Armandinho completar  seu consolo 

“O senhor não está sozinho!” com “A  cada dia há mais pessoas  como você”. Há aí uma  

quebra de expectativa,  pois se esperava que a  expressão utilizada pelo  menino significasse 

que  há pessoas apoiando o  pai de Armandinho, e não  que mais pessoas estão  

desempregadas – o que é um dado ruim e possui  efeito contrário ao do consolo. 

Atividade 1d: Essa tirinha  poderia suscitar um  debate porque trata de  um tema importante 

para  a sociedade: o crescente desemprego. Por meio dela,  é possível refletir e discutir  sobre 

o tema. 

Atividade 2: O debate  auxilia na apresentação  de ideias a respeito de  um tema relevante de  

maneira organizada. Ele é  importante para que haja um diálogo entre diferentes  opiniões e 

para a exposição  da ideia dos debatedores – o que auxilia, por  exemplo, os eleitores a  

identificarem os políticos  mais compatíveis com suas  perspectivas. 

Atividade 3: O debatedor  pode apresentar confiança  ou insegurança por meio  de sua 

postura, gestos e  pronúncia. Um debatedor  que apresente timidez em  sua postura, com 

ombros  baixos, costas curvadas,  pode passar a impressão  de insegurança e pouca  

credibilidade, assim como pode ser um ponto  negativo gaguejar na fala ou  gesticular 

exageradamente.  Por outro lado, uma postura  ereta, uma fala com boa  pronúncia 

(articulação) e  gestos contidos demonstram  confiança e aumentam a  credibilidade do 

debatedor  frente ao público. 

Atividade 4: F/V/F/V/F. 



 


