9º ano

Português
Tarefa 15 – Professora Tatiane
Atividades sobre o livro “A Revolução dos Bichos”
A obra “A Revolução dos Bichos”, escrita em 1945 por George Orwell nos remete a uma crítica feroz aos
regimes totalitários e as desigualdades sociais que imperaram tanto no sistema capitalista quanto no socialismo
soviético durante o regime de Stálin.
01. Escreva dois dos mandamentos que os bichos criaram com base no Animalismo e argumente sobre cada
um deles.
02. Napoleão e Bola-de-Neve se tornaram os administradores da Granja dos Bichos após a revolução. Aponte
dois benefícios que ocorreram na vida de todos os animais durante a administração dos dois porcos.
03. Garganta era o porco responsável pela divulgação das melhorias na Granja e dos dados estatísticos da
produção de alimentos. Como era bom orador, ele conseguia convencer os animais de que Napoleão era
um líder bondoso e generoso. Argumente sobre as estratégias de Garganta e seu poder de oratória.
04. Garganta anunciou para os bichos que a canção “Bichos da Inglaterra” havia sido abolida e que era proibido
cantá-la. Quais foram os argumentos que o porco utilizou para convencer os animais?
05. Quando os porcos se mudaram para a casa-grande, os outros bichos estranharam essa atitude. O que
Garganta disse a eles para convencê-los de que isso era o melhor para os porcos?
06. Explique as seguintes frases de acordo com o contexto da história.
a) “Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros.”
b) “As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e deu um
porco para um homem outra vez, mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco.”
06. Leia o texto:

Escreva um parágrafo argumentativo sobre a crítica presente no texto acima e justifique sua resposta com
um fato da história do livro “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell.

