ATIVIDADE 9º ANO
PORTUGUES
ATIVIDADE 1
LEIA E ANALISE OS POEMAS ABAIXO:
TEXTO 1:
Canção do Exílio
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabiá,
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
(Gonçalves Dias)
TEXTO 2:
Canto de regresso à pátria
Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá
Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra
Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte para lá
Não permita Deus que eu morra

Sem que volte pra São Paulo
Sem que veja a Rua 15
E o progresso de São Paulo
(Oswald de Andrade)
1) Os poemas de Gonçalves Dias e Oswald de Andrade foram produzidos nos séculos XIX e XX,
respectivamente. Qual o tema dos poemas? Explique.
2) O texto 2 pode ser considerado uma releitura do texto 1? Explique.
3) Os textos 1 e 2 apresentam estilos de linguagem diferentes. A partir dos próprios elementos
presentes nos poemas, identifique e explique o texto que apresenta uma linguagem mais
rebuscada e o que apresenta uma linguagem mais simples.
4) A partir do primeiro verso do texto 2 (Minha terra tem palmares), que relações podem ser
construídas com o contexto histórico?
5) Existe efeito de humor no texto 2? Explique.
6) Na última estrofe do poema de Oswald de Andrade, encontramos um uso bastante comum na
modalidade oral da língua portuguesa, mas considerado inadequado na modalidade escrita,
segundo a norma padrão. Seguindo esse raciocínio, que palavra está grafada de forma
inadequada?
7) Com base na leitura do texto 2, e levando em consideração o primeiro texto, escreva uma
paródia.
ATIVIDADE 2
Televisão e Violência
Nos dias de hoje, a formação da mentalidade e da opinião públicas é largamente dependente
dos veículos de comunicação de massa, que selecionam o que devo ver, ouvir e ler. Eles não
apenas informam mas, na grande maioria das vezes, interpretam o que transmitem, de
maneira a bloquearem em mim a possibilidade de exercer meu próprio senso crítico para
interpretar o fato divulgado.
A televisão, o rádio, o cinema, o jornal são elementos do cotidiano. Sua presença constante, a
intimidade que sugerem, leva-nos a consumir suas verdades como se fossem nossas, despojanos do poder de crítica e habitua-nos à passividade.
Dentre esses meios de comunicação, ganha especial realce a televisão, que cria intimidades
falando; a fascinação que exerce sobre a população, seu domínio sobre nossas vontades,
parecem estar no fato mágico de diluir realidades e fantasias, amalgamando-as num
consumismo puramente passivo de imagens e ideias.
A televisão nossa de cada dia está cheia de violências políticas que, interiorizam passivamente
– também uma violência – como se o que nos mostra nenhuma relação tem conosco. Criando
ilusões de novos estilos de vida, repletos de carros modernos, de barcos singrando mares
verdes, com mulheres belas dourando seus corpos em sóis permanentemente primaveris, com
a única condição que fumemos o cigarro X ou Y, ela não somente nos vende um produto de
consumo – incidentalmente que pode levar-nos à morte -, ela impõe valores de vida,
transforma as fantasias douradas em razões de vida e nos diz que o fumo – como qualquer
outro tipo de droga – pode dar o que a realidade nega.
No fundo, no fundo, ela tenta nos imbecilizar, fazendo crer que o põe à nossa frente é a
verdade. Assim sendo, prepara o caminho para dizer outras verdades – não aquelas que se
referem ao consumo de outros produtos, mas aquelas que dizem mais de perto à nossa
condição de cidadão.

Afinal, quem no dia-a-dia, vende a calça que uso, o cigarro que fumo, a pasta de dente que
utilizo, o apartamento em que moro, que me aconselha como investir o dinheiro, acaba,
naturalmente, por dizer-me também o que devo pensar, o que devo fazer, como devo agir em
tais ou tais situações, numa palavra, determinando meu comportamento não apenas como
consumidor, mas, sobretudo, como cidadão.
Nilo Odália
1) O autor começa o texto com esta afirmação: “Nos dias de hoje, a formação da mentalidade e
da opinião públicas é largamente dependente dos veículos de comunicação de massa... “ Em
seguida, ele justifica essa afirmação. Segundo o autor, por que isso ocorre?
2) Quais são os principais veículos de comunicação de massa?
3) Por que os veículos de comunicação de massa são assim chamados?
4) Por que, segundo o autor, os meios de comunicação de massa chegam a despojar as pessoas
de seu poder de crítica, habituando-as à passividade?
5) Por que a televisão se destaca dos outros veículos de comunicação de massa na influência
sobre as pessoas?
6) De que forma a televisão pode influenciar o comportamento das pessoas não apenas como
consumidoras de produtos mas também como cidadãs?
7) Por que a influência da televisão é considerada pelo autor como uma violência contra as
pessoas?
8) No quarto parágrafo, ao escrever “a televisão nossa de cada dia”, que ideia o autor quis
expressar ironicamente?
9) Na sua opinião, a influência da televisão pode ser realmente tão forte a ponto de fazer com
que os telespectadores cheguem a perder seu senso crítico, aceitando passivamente o que é
transmitido? Por quê? Como reagir a essa situação?

ATIVIDADES MATEMATICA
1) A média salarial dos dez funcionários de uma empresa é R$ 580,00. Nessas condições, é
verdade que:
a) Sete desses funcionários podem ganhar R$ 900,00 cada um.
b) Três desses funcionários podem ganhar R$ 1.000,00 cada um, recebendo os demais R$
400,00 cada um.
c) Necessariamente, cada um dos funcionários ganha R$ 580,00.
d) Três desses funcionários podem ganhar R$ 800,00 cada um, recebendo os demais R$ 200,00
cada um.
e) Oito desses funcionários podem ganhar R$ 800,00 cada um.

2) Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20 bolinhas, que
correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. João e Pedro tinham juntos quantas bolinhas?
3) Mariana foi comprar um refrigerador para sua casa e poderia pagar esse eletrodoméstico das
seguintes formas: em 5 parcelas mensais iguais de R$ 280,00, ou à vista, com 10% de
desconto. Nessas condições, qual é o preço à vista e qual é o preço a prazo do refrigerador?

4) Indique dois números:
a) Inteiros que não sejam naturais; ____________
b) Racionais que sejam inteiros; ______________
c) Reais que sejam irracionais. ______________
5) O número decimal que é decomposto em 7+0,03+0,004:
a) 7,34
b) 7,304
c) 7,403
d) 7,034
6) Escreva os números racionais na forma de uma fração irredutível.
a) 3,2=
b) 16,4=

c) 0,222...=
d) 3,2525...=

7) Resolva as equações e classifique a (s) raiz(raízes) em número racional ou irracional:

a)3x  2  5 x  2x  6
8) Quantos minutos correspondem a

b)3x 2  9
2
da hora.
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