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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (02 de junho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Apostila volume 2. Orações subordinadas adjetivas restritivas e 

explicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 02 de junho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

Roteiro de aula 



1. Leia a página 55 sobre as orações subordinadas adjetivas restritivas e 

explicativas. 

2. Responder número 1 da página 56.  

Correção referente ao dia 01-06 

Página 53 e 54 

Atividade 1: O primeiro documento expedido no estado do Rio Grande do Norte foi  em 

1918 e pertencia a Joaquim Ferreira Chaves, o primeiro governador do estado. 

Atividade 2: V/F/F/V/F. 

Atividade 3: O “Museu do Itep” ainda não está aberto ao público; planeja-se que isso  

ocorra daqui a 3 anos, ou seja, 2022. No momento, há uma sala que reúne documentos  

históricos. A digitalização permite o fácil acesso a documentos antigos e a peças 

históricas. O “Museu do Itep” não é dedicado ao cangaceiro Lampião, mas foi algo 

almejado após  a descoberta de um processo contra ele. 

Atividade 4: Para a  identificação de alguém no  documento, eram descritas  as 

características físicas da  pessoa, como o cabelo, a  cor dos olhos, a estatura, a idade e 

até a presença  ou não de barba. Além  disso, havia a impressão  de todas as digitais e 

uma  assinatura. 

Atividade 5: Possíveis  respostas: “estatistica”,  “residencia”, “pae”, “gráo”,  “policia”, “ 

instrucção”,  “cabellos”, “côr”,  “assignatura”, “digitaes”,  “serie”, “pollegares”,  

“medios”, “annulares”,  “minimos”. Essas mudanças  na escrita ocorreram por causa da 

variação  linguística histórica entre a  língua portuguesa da época  e a atual. 

Atividade 6: O Itep é  importante para o povo  potiguar porque ajuda  a contar a história 

da população local com base  em registros e documentos  antigos. 

Atividade 7: Para a criação  do “Museu do Itep”, é  necessário que a sede do  órgão passe 

para outro  prédio. Assim, o local atual  em que se encontra servirá  como museu, já que 

se trata  de um prédio histórico. 

Atividade 8: É possível  identificar semelhanças  entre os documentos, como  a presença 

de digitais –  que é usada praticamente  em todos os documentos  pessoais –, assinatura,  

informações pessoais –  como nome, endereço,  idade, nome dos pais,  estado civil, 

escolaridade –, o número de série do  documento e a data de  expedição. 

Atividade 9: Resposta  pessoal. Espera-se que  o aluno reconheça que, com base em 

documentos  históricos, nós podemos  identificar momentos  importantes da história  

de um povo, uma vez que são registros – pessoais ou  não. Além disso, com base  na 

análise desses tipos de  documentos (escritos ou  iconográficos), é possível  

compreender costumes e comportamentos de  uma determinada época, revelando o 

modo como os  indivíduos viviam. Também  se espera que compreenda  que um museu 

é o lugar  onde registros históricos  são preservados. 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


