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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para segunda-feira (11 de maio de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Apostila volume 2. Interpretação de tirinha, interpretação de textos 

normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 11 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

Roteiro de aula 



1. Leia a página 16, “Organização da sociedade”. Reflita sobre as perguntas 

do Vasculhando ideias. Observe as imagens que acompanham a página. 

2. Analise a tirinha da página 18 e responda às questões do número 1 ao 6. 

3. Leia o texto da página 19 e 20 sobre o ECA (Estatuto da criança e do 

adolescente).  

Correção referente ao dia 08-05 

 
 
 
Para responder às próximas questões, considere: 

Frase: é um enunciado completo, que faça sentido. Pode ou não ter verbo. 

Período: é uma frase que pode ter uma ou mais orações. 

Oração: é um enunciado organizado em torno de um verbo, ou seja, cada verbo organiza uma 

oração diferente, por vezes, no mesmo período. 

1.  No seguinte período, quantos verbos há antes e depois da conjunção em destaque? 

Assinale umas das opções corretas: 

 O orçamento mais do que dobrou e chegou a R$ 8,2 bilhões. 

(  x  ) 1 verbo antes e 1 verbo depois 

(    ) 1 verbo antes e 2 verbos depois 

2. É possível separar as duas orações, eliminando a conjunção em destaque, mantendo cada 

oração independente e com sentido próprio? Assinale a opção correta: 

( x  ) Sim, é possível. As duas orações apresentam sentido completo e são independentes, ou seja, 

coordenadas. 

(      ) Não, pois se trata de duas orações dependentes, ou seja, subordinadas. 

 

3.  Com base na análise das atividades 3 e 4, explique o que são conjunções coordenativas e 

o que são conjunções subordinativas. 

Conjunções coordenadas são aquelas unem orações independentes entre si, já as subordinadas são 

conjunções que unem orações que possuem dependência entre si. 



4.  Dentre as conjunções coordenativas, que ideia passa a conjunção em destaque? Assinale 

a alternativa correta: 

Se houver transposição neste país será no meu governo, pois eu sei o que é a seca. Disse 

Nascido(...) 

( x  )Explicativa 

(   )Alternativa 

(   )Aditiva 

 

 

 

 


