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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para segunda-feira (14 de Setembro de 2020) –2 horas-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Países lusófonos – interpretação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Ler as páginas 96, 97 e 98 sobre os países lusófonos. 

2. Responder às páginas 98 e 99. 



 

Correção referente ao dia 11-09 

Pág. 94 e 95 

Atividade 1: As duas  questões gramaticais  que, para o português  falado no Brasil nessas  

circunstâncias, causam  estranhamento são o uso  da segunda pessoa do singular “te” e a 

colocação  pronominal após o verbo  (“lembras-te”, configurando  ênclise). A mesma fala seria  

mais comum aos falantes  brasileiros do seguinte  modo: “Você se lembra  quando ontem...”. 

Atividade 2: Isso acontece  porque a palavra foi  assimilada em Portugal e é  utilizada, mas não 

passou  pelo mesmo processo no  Brasil. Assim é uma palavra  existente naquele país, mas  não 

neste. 

Atividade 3: O sentido da  expressão “daquela altura”  é “naquele momento” ou  “naquela 

hora”. 

Atividade 4: O que causa  o humor da tirinha é o  personagem Jon comentar  que, em 

determinado ponto  do dia anterior, “quase”  comeu uma rosquinha –  um “dónute” – e 

Garfield  responder que foi por volta  do momento em que ele  comeu uma rosquinha, ou  

seja, o gato havia comido o bolinho que seria de  seu tutor. 

Atividade 5: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno tenha conseguido  compreender a 

tirinha e  justifique que é possível  entender, pelo contexto  e por similaridade, as  palavras e 

expressões diferentes daquelas a que  está habituado. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno discorra que essa  diferença entre a 

língua  portuguesa utilizada em Portugal e no Brasil  ocorre porque são países  diferentes, com 

povos e histórias distintos;  assim, os usos da língua  compartilhada entre esses  países se 

distanciam  entre si. 

 


