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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (11 de Setembro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Unidade 12: Sons do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 11 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Unidade 12 – Sons do mundo.  

2. Ler as páginas de abertura da Unidade 12. 



3. Resolver as atividades da página 94 e 95 sobre a tirinha. 

Correção referente ao dia 09-09 

Pág. 88, 89 e 90 

Atividade 1a: Os pontos  de exclamação utilizados  na tirinha demonstram que  as falas foram 

expressas  com ênfase. 

Atividade 1b: O último  quadrinho possui um  balão diferente dos  demais porque ele indica  

pensamento, e não fala, como os outros. A  pertinência desse balão  para o personagem gato  

é  evidenciar que o animal não consegue expressar-se  de modo a conversar com  os humanos; 

ele só pensa. 

Atividade 1c: Essa tirinha  pode suscitar o debate  sobre as convenções de  papéis realizados 

por  homens e mulheres numa  sociedade. 

Atividade 2: Simpósio. 

Atividade 3: Simpósio  necessita de uma pronúncia  bem articulada e de acordo  com as 

normas-padrões da língua portuguesa  porque é um evento formal,  de caráter acadêmico,  

científico e técnico, onde  são apresentados estudos e  pesquisas de determinada  área. 

Atividade 4: O debate é  importante para o pleno  exercício democrático  porque permite a 

discussão  entre as diferentes opiniões  a respeito de diversos  temas importantes para a 

sociedade. Auxiliam,  portanto, na convivência  de diferentes ideias e  perspectivas. Além 

disso,  são úteis para situações  sociais importantes,  como eleições de  representantes 

políticos,  ou mais cotidianas, como  reuniões escolares ou de  condomínio. 


