
Em rede as ideiasacontecem! 
 

ATIVIDADE A DISTÂNCIA – SEMANA 30/03 a 31/03 – 9º ANO 
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO. 

 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A DISTÂNCIA (sujeito a alterações). 
 

 Semana 18/03 a 20/03: concluído! 
 

 Semana 23/03 a 27/03: concluído! 
 

 Semana 30/03 a 31/03:correção das questões de revisão. 
 

 ABRIL:leitura do livro paradidático “O Mistério da Casa Verde. ”  (Para 
entregar) 

 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Até o momento, o caderno de português em dia deve conter: 
 
I) Revisão do capítulo 1 por meio das questões do Plano. 
II) Revisão do capítulo 2 por meio das questões do Plano. 
III)Página 48 e páginas 53 a 57. 
 
 
A atividade desta semana será: 

 Correção das atividades dos planos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLANO 1 

Volte a sua atividade e verifique as suas respostas com base nas respostas a seguir. 
 

o Se a sua resposta estiver correta, faça um “certinho” ao lado dela. 
 

o Se a sua resposta estivererrada, apague –ae escreva a resposta correta. 

 

 

CAP. 1 –  ESCREVER, ENCANTAR E ARGUMENTAR. 
 

1) LITERATURA E POESIA: 
 
VÍDEO:  
https://share.vidyard.com/watch/jA9LMbZWJdkfEjnS7V7u8y? 

 
 

A) O que é literatura? 
p.12 

B) Explique as características dos textos literários: ficcionalidade, função estética, 
plurissignificação e subjetividade. 
p.12 e 13 

C) Explique e exemplifique o texto literário narrativo, lírico e dramático. 
p.13 

D) Diferencie poesia de poema. 
p.17 

E) Diferencie linguagem literária de não literária. 
p. 13 
EXEMPLO: 

 
 

F) Explique os tipos de poesia. 
p.17 e 18 

G) Explique e exemplifique as características dos poemas. 
p.18 e 19 
 

 
 
 
 
 

https://share.vidyard.com/watch/jA9LMbZWJdkfEjnS7V7u8y?
https://share.vidyard.com/watch/jA9LMbZWJdkfEjnS7V7u8y?
https://share.vidyard.com/watch/jA9LMbZWJdkfEjnS7V7u8y?


 
2) ACONSTRUÇÃO DO ARGUMENTO NO DISCURSO LÚDICO: 
 
VÍDEO: 
https://share.vidyard.com/watch/Z58kLr965z7VS3cumPXPKN? 

 

A) O que é argumentar? 
p.19 

B) Explique as três partes do discurso argumentativo. 
p.20 

C) Explique e exemplifique as formas de argumentação. 
p.20 

D) Explique e exemplifique os movimentos argumentativos. 
CADERNO: sustentação, refutação e negociação. 
 

3)CONJUNÇÕES: 
A) Explique o papel significativo das conjunções na estruturação textual. 

p.26 
 

4)SEMÂNTICA: 
A) Explique o que é semântica. 

p.27 

5)FIGURAS DE LINGUAGEM – FIGURAS DE PALAVRAS: 
 
VÍDEO: 
https://share.vidyard.com/watch/4uZLDErH73yKAUSYEXwZt1? 

 

 
A) O que são figuras de linguagem? 

São recursos que tornam as mensagens que emitimos mais expressivas. 
Subdividem-se em figuras de som, figuras de palavras, figuras de pensamento e 
figuras de construção. 

B) Explique e exemplifique =p.28 
o Metáfora 
o Metonímia 
o Catacrese 
o Comparação 
o Sinestesia 
o Onomatopeia 
o Perífrase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://share.vidyard.com/watch/Z58kLr965z7VS3cumPXPKN?
https://share.vidyard.com/watch/4uZLDErH73yKAUSYEXwZt1?
https://share.vidyard.com/watch/4uZLDErH73yKAUSYEXwZt1?
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PLANO 2 

Seguirá vídeo explicativo em maio – no primeiro dia de aula de língua 

portuguesa. 

CAP. 2  – CANTAR, ENCANTAR E ARGUMENTAR 

1) A COMPOSIÇÃO DA MÚSICA: 
A) Explique os elementos que compõem uma canção. 

p.47 

2) A ARGUMENTAÇÃO NA MÚSICA: 
A) Explique o que é importante o leitor/ouvinte identificar a partir da interação com 

uma canção.  
p. 49 

 
 

3) FIGURAS DE LINGUAGEM – FIGURAS DE PENSAMENTO: 

 Explique e exemplifique =p.53 
o Antítese; 
o Paradoxo; 
o Ironia; 
o Hipérbole; 
o Eufemismo; 
o Personificação ou prosopopeia. 

 

 
Correção dos exercícios do livro: 
 

 Página 48 ------ RESPOSTAS: 
1) O tema da canção é a seca que castigavaosertão donordeste brasileiro, à época. 
 
2) O eu lírico lamenta as misérias que a seca provocara no sertão nordestino, conforme 
representadonos seguintes versos: 
 
Nem um pé de prantação 
Por falta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
 
3)( X) Poema 
Porque o texto é estruturado em versos,estrofese apresenta ritmo. 
 
4) O refrão da música são os seguintes conjuntos de versos: 
 
Eu preguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
 
Por farta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
 
Entonce eu disse, adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
 
 



Espero a chuva caí de novo 
Pra mim voltar pro meu sertão 
 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu vortarei, viu 
Meu coração 
 
 
5)As expressões presentes no texto,que são utilizadas e que servem como representação 
do falar cotidiano do homem sertanejo,são: 
oiei, gual, preguntei, fornaia, prantação, Inté,entonce e farta d'água. 
 
6)( X) Música popular 
 
7) O eu lírico anseia por ver a chuva cair, novamente,em sua terra 
para poder voltar a morar nela. 
 
8) A palavra coração,presente no último verso da terceira estrofe,tem como significação 
os sentimentos de amor que o eu lírico sente por Rosinha. 
 
9)O autor faz uma “comparação”da terra seca com a fogueira de São João,como símbolo 
da situação de seca do sertãonordestino. 
 
10) Resposta pessoal. 
 

 Páginas 53 ------- RESPOSTAS 
 

1)Para exprimir a crueldade do mundo capitalista,ele subverte o ditado popular e 
demonstra que,diferentemente,da  religiãoo “Capitalismo Selvagem” é cruel e não 
perdoa,não  salva,  não  liberta.Ele  usa  o  princípio  religioso,para demonstrar o 
contrário, com a argumentação de que é assim que ocorre no capitalismo. 
 
Observação: não se trata,aqui,de uma afirmação (Deus contra todos). Maso eu lírico faz 
um jogo linguístico em que usa a intertextualidade e a ironia para criar um efeito 
crítico,chocante,e assim  buscar  uma  reflexão  de  seu  ouvinte.  Com  essa  mesma 
intenção,ele usa a expressão “você vai morrer e não  vai  pro  céu”  com  a intenção  de  
chocar  e  levar  o  ouvinte  a  uma  reflexão  a  respeito  da  crueldade  do capitalismo. 
Esseassemelha a uma vida,aqui, sem esperança de vida eterna –“céu”. 
 
2) 
Desde os primórdios 
Até hoje em dia 
O homem ainda faz 
O que o macaco fazia 
 
Esse  trecho ironiza  a  grande  evolução  humana,que,embora  o  homem  se  considere  
muito  melhor  que  os primatas, ele permanece igual,na selvageria da luta pela 
sobrevivência. 
 
3)A tese apresentada é a ironia na comparação de igualdade entre o homem 
contemporâneo e o homem primata. 
 
 
 
 
 
 
 



4) 
A vida é cruel 
O homem criava e também destruía 
A vida é um jogo 
 

 Páginas 57 ------- RESPOSTAS 
 

1) Um jovem de vinte anos, que escreve versos, mora sozinho, é impulsivo e crédulo. 
 
2) A jovem vizinha e seu velho marido. 
 
3) A história de um jovem que se apaixona por sua vizinha que se diz solteira, e que 
coloca seu tutor (na verdade seu marido) como obstáculo para a realização desse amor. 
 
 
4) O clímax, ou ponto  alto da história, é o momento em que o jovem resolve solucionar o  
problema, planejando matar o seu rival e tutor de sua amada. 
 
5) O jovem opta por tentar um entendimento, antes de executar seu plano de assassinato 
e descobre que o tutor era, na verdade, o marido da jovem. 
 
6) 
a)( X) Prosopopeia 
b)( X) Hipérbole 
c)( X ) Prosopopeia 
d)( X) Hipérbole 
 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 
REDAÇÃO 
 
 

 Finalizar o trabalho de redação iniciado na informática para entregar no 
primeiro dia de retorno às aulas. Esta será uma atividade domiciliar de 
redação quedeverá ser entregue no primeiro dia de aula, em maio. 
 

 RECOMENDAÇÕES: 
o O trabalho deve ser manuscrito e com letra LEGÍVEL.   
o Lembrem-se de reler o trabalho várias vezes, é recomendável evitar erros. 
o Lembrem-se das seguintes informações: nome da escola, nome do aluno, 

número, turma e ano (2020).  
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