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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (16 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -   “Manifesto” – interpretação.  

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Responder às páginas 40 e 41 sobre o texto “Manifestos”. 

 

 

 

Correção referente ao dia 14-10 – Apostila volume 4 



Página 35 

Atividade 3a: A    linguagem  empregada nesse cartum é  a mista. Ela é caracterizada  por unir linguagem 

verbal e  não verbal. 
Atividade 3b: O uso  da linguagem mista foi utilizado para causar efeito  de humor no cartum ao  ligar 

a palavra “focado”, do  verbo “focar” – manter a  concentração em algo – com  a imagem do animal foca. 
Atividade 4a: Linguagem  não verbal ou mista. 
Atividade 4b: Linguagem  não verbal. 
Atividade 4c: Linguagem  não verbal. 
Atividade 4d: Linguagem  verbal. 
Atividade 4e: Linguagem  verbal. 
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Atividade 1: O uso do  verbo no modo imperativo  pode ser pertinente a um  manifesto por permitir  

apresentar os princípios  reivindicados no texto,  expressando ordem ou  conselho de como a  questão 

tratada deveria ser  trabalhada. 
Atividade 2: A    função  dos manifestos artísticos  é reivindicar princípios  de produção e apreciação  

artísticas e criticar princípios não condizentes  com os defendidos. 
Atividade 3: O gênero  textual manifesto auxilia  no exercício de cidadania  porque permite que  

reivindicações e denúncias  sejam feitas para defender  os direitos de grupos  sociais ou do povo de  

modo geral. 
Atividade 4: F/F/V/V/V. 

Atividade 5: Os manifestos  são escritos geralmente em situações de  descontentamento. O texto  de um 

manifesto costuma  ter um grande público-alvo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


