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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (13 de maio de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Apostila volume 2. Interpretação de texto normativo. Oração 

Subordinada adjetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

Roteiro de aula 



1. Releia o texto da página 19 e 20 sobre o Estatuto da criança e do 

Adolescente. 

2. Responda às perguntas da página 23 do número 8 ao 10. 

3. Leia a página 24 sobre as orações subordinadas adjetivas e resolva os 

exercícios da página 25 e 26. 

Correção referente ao dia 11-05 

Página 21 e 22 

Atividade 1: O Estatuto da  Criança e do Adolescente  foi criado em 1990 para  ratificar 

as garantias  previstas pela Constituição  Federal de 1988. 

Atividade 2: A criança,  antes de nascer, já tem  o direito à vida e à  saúde. Esses direitos 

são  garantidos com base na  atenção humanizada na  gravidez, no parto e no pós-parto, 

assegurando o  desenvolvimento sadio do  bebê e a segurança de  seu nascimento. 

Atividade 3: Alternativa  correta: usufruir do direito  de ir e vir. 

Atividade 4: Se a foto  de um adolescente em  situação vexatória é  veiculada sem prévia 

autorização, seu direito de  preservação de imagem e  identidade é violado, o que  pode 

afetar sua integridade  psíquica e moral. 

Atividade 5: A regra  violada no caso de  atividade remunerada para  crianças e 

adolescentes é a  de que é proibido qualquer  trabalho a menores de 14  anos, a menos 

que seja em  situação de jovem aprendiz. 

Atividade 6: Delegar  tarefas para crianças e  adolescentes estimula  o seu 

desenvolvimento  e qualificação, fazendo  com que se sintam mais valorizados. Essas 

tarefas  delegadas devem ser  adequadas à idade do jovem. 

Atividade 7 : Primeira figura. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


