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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (15 de abril de 2020) – 2 horas-aula. 

 

 

Conteúdo: Conjunções nas Orações Coordenadas e Subordinadas, páginas 

105, 106 e 107. 

Vídeos a serem acessados:  

https://www.youtube.com/watch?v=QBmeh_m26eQ (Acesso em 13-04) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UbrR7An5ZfY (Acesso em 13-04) 
 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

ROTEIRO DE AULA 
 
1. Leia as explicações das páginas 105 e 106 sobre “Conjunções nas orações 
coordenadas e subordinadas”. Assista aos vídeos explicativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=QBmeh_m26eQ (Acesso em 13-04) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UbrR7An5ZfY (Acesso em 13-04) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QBmeh_m26eQ
https://www.youtube.com/watch?v=UbrR7An5ZfY
https://www.youtube.com/watch?v=QBmeh_m26eQ
https://www.youtube.com/watch?v=UbrR7An5ZfY


O primeiro vídeo explica a diferença de uma oração COORDENADA e uma 
oração SUBORDINADA. Essa diferenciação já foi trabalhada em sala de aula, 
portanto o vídeo é só para relembrarmos. 
 
O segundo vídeo explica sobre as orações coordenadas e suas classificações. 
 
2. Grife cada classificação das conjunções: aditiva, adversativa, alternativa, 
conclusiva e explicativa. 
 
3. Faça os exercícios da página 106 e 107. Qualquer dúvida, estarei à 
disposição. 
 
 
 
Correção referente aos exercícios do dia 14-04 
 
Página 102,103 e 104. 
 
1. O personagem 35 queria comemorar o Primeiro de Maio, que representará o 
Dia Internacional dos trabalhadores. 
 
2. O personagem 35 toma o caminho do trabalho quando sai de sua casa. Isso 
deve ter acontecido porque esse percurso diz respeito à rotina diária e o 
ambiente de trabalho tende a ser o lugar que mais frequenta; portanto, vai em 
sua direção de maneira automatizada. 
 
3. O 35 possui o sentimento fraternal em relação ao parisienses, chilenos e 
madrilenos que possam fazer motim no Primeiro de Maio, por causa da classe 
social deles: todos são trabalhadores. 
 
4. Muito provavelmente por ver seus companheiros em um estado de sujeição 
em um dia em que deveriam estar comemorando e reivindicando, mas também 
pode sentir mal-estar por não estar trabalhando naquele momento. 
 
5. O 35 queria comemorar o Primeiro de Maio em rebelião, apresentada no conto 
como “turumbamba”.  
 
6. d 
 
8. a) A Revolução Constitucionalista de 1932. (ver material de História desse 
Bimestre para aprofundamento do assunto). 
 
b) É importante reconhecer que a narrativa se passa pelo centro da cidade de 
São Paulo para entender que o personagem está inserido no ponto em que 
ocorreu a revolta. 
 
c) O personagem 35 sente despeito por São Paulo ter perdido a revolução e não 
se sente engajado em relação a ela – “(...) uma besta revolução, diz-que 
democrática (...)” - , diferentemente de como se sente em relação aos 
movimentos do Primeiro de Maio. 



 

 

 


