
 

 

 
ACTIVITIES 
01- Leia os diferentes textos e responda às perguntas no caderno. 
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Nome:  Data: ___/___/2020 
Unidade Escolar:  Ano:9º 
Componente Curricular: Língua Inglesa 
Tema/ Conhecimento: Conectivos  
Habilidade: (EF09LI05-A) Ler diversos textos publicitários e de propaganda para identificar recursos de persuasão, tais como 
escolha e jogo de palavras, uso de cores e imagens, tamanho de letras, utilizados nas mídias como elementos de convencimento. 
(EF09LI14-A) Compreender os valores semânticos dos conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão 
e síntese para utilizá-los como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade discursiva.  (EF09LI19-A) 
Compreender e discutir a comunicação intercultural, por meio da língua inglesa, como mecanismo de valorização pessoal e de 
construção de identidades no mundo globalizado, para respeitar e valorizar a diversidade linguística e cultural. 

a) Qual a mensagem embutida no 
anúncio publicitário?  

 

b) Aponte a ambiguidade presente 
na placa 
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02- A linking word (conectivo) “even though” indica 

 
(A) (  ) adição. 
(B) (  ) contraste. 

(C) (  ) concessão. 
(D) (  )exclusão. 

 
 
03- O cartum é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe 

situações por meio do grafismo e humor. Desse modo, identifique a situação abordada no cartum. 
 
 

04- O meme remete ao humor e é bastante conhecido e utilizado no “mundo da internet”, referindo-se 
ao fenômeno de “viralização” de uma informação. Pode ser um instrumento muito poderoso para falar 
sobre um assunto.  

 
Desse modo, identifique o assunto abordado no meme a seguir.  
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05- O jovem encontra-se em um conflito comum. Identifique-o e explique a decisão que tomou. 

 
 

 


