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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (29 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Apostila volume 2. Ortografia e Variação histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

Roteiro de aula 

1. Ler a página 48 e 49 sobre “Ortografia: Variação histórica”. 



2. Responder às páginas 49 e 50, número 1 ao 4. 

Correção referente ao dia 27-05 

Página 46 e 47 

Atividade 1: Mulheres  acusadas de feitiçaria (pela  Inquisição). 

Atividade 2: A Inquisição  é uma instituição da Igreja  Católica de combate a  heresias e 

ameaças à  doutrina cristã. 

Atividade 3: A história  das rés Thereza Leyte e  Escholástica Pinta da Silva. 

Atividade 4: Não, Leyte  é um sobrenome que não  costumamos ver grafado  desse 

modo; é mais  comum a variedade Leite.  Escholástica, além de ser  um nome incomum 

ou  não utilizado hoje em dia,  tem a letra h após c, sem  indicar som de ch, algo 

praticamente inexistente na  língua atual. 

Atividade 5: A mão. 

Atividade 6: A Filologia  é a ciência que trabalha com o estabelecimento do  texto, ou 

seja, o texto da  forma como ele foi criado  originalmente. 

Atividade 7: A pesquisa  da filóloga Narayan Porto procurou resgatar a história  dessas 

mulheres que  viveram no século XVIII,  auxiliando na compreensão  da atuação do 

tribunal  católico do Santo Ofício no Brasil colonial, além de  verificar questões da própria  

escrita do século XVIII. 

Atividade 8: Foram  analisados os manuscritos  originais que se  encontravam na Cúria  

Metropolitana de São Paulo  sobre o processo das rés. A  importância desse tipo de  

material para História é a  possibilidade de analisar a vida dos antepassados  com base 

em documentos  que foram conservados e,  assim, compreender melhor  a sociedade 

do tempo em  que o texto foi concebido. 

Atividade 9: Essa  pesquisa estuda o texto,  que é da esfera da Língua  Portuguesa, e 

elucida o  passado, que é matéria de  estudo da História. 

Atividade 10: Resposta  pessoal, mas espera-se  que o aluno reconheça  a importância 

do estudo do texto e do passado da  sociedade. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


