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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (05 de junho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Apostila volume 2. Variação histórica, oração subordinada 

Adjetiva restritiva e explicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 05 de junho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

Roteiro de aula 



1. Responder o Mural do Conhecimento, número 1 ao 4. 

Correção referente ao dia 03-06 
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Atividade 2a: Se eu fosse dessa turma, a possiblidade de ir à formatura seria nula, já  que 

a oração subordinada adjetiva explicativa informa que todos os alunos da turma C  foram 

reprovados. 

Atividade 2b: Caso a oração subordinada adjetiva não fosse isolada por vírgulas, o  texto 

do professor informaria que somente alguns alunos da turma C, aqueles que  

reprovaram, não iriam à formatura. 

Atividade 3a: O aluno  deve sublinhar: “que foi  forte”. Oração subordinada  adjetiva 

explicativa. 

Atividade 3b: O aluno  deve sublinhar: “que  têm cheiro bom”. Oração  subordinada 

adjetiva  restritiva. 

Atividade 3c: O aluno  deve sublinhar “que são  típicas do Natal”. Oração  subordinada 

adjetiva  explicativa. 

Atividade 3d: O aluno  deve sublinhar “que  são doces típicos de  festa junina”. Oração  

subordinada adjetiva  explicativa. 

Atividade 4a: O gelo, que  é sólido, já estava virando  líquido. 

Atividade 4b: Os carrinhos  que quebraram foram  levados para conserto. 

Atividade 4c: As verduras,  que são apetitosas para os  pássaros, estavam todas  bicadas. 

Atividade 4d: As lições  que são complexas serão  feitas ao final da aula. 

Atividade 4e: Os alunos  cujos nomes começam com  a letra L devem formar um  grupo. 
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Atividade 1: Os  documentos asseguram  nossos direitos, garantem  o reconhecimento 

de  nossa identidade e tornam  oficiais processos pelos  quais passamos em nossa  vida, 

como casamento ou  compras asseguradas por  contrato. 

Atividade 2: Formal. 

Atividade 3: A investigação  histórica pode utilizar-se  dos documentos para  

compreender como nossos  antepassados viviam, quais  registros possuíam, quais foram 

os processos  pelos quais passaram ao  longo da vida e como era a  sociedade da época. 

Atividade 4: Com base na  análise de documentos, é  possível estudar a língua  do 

período em que foram  produzidos, reconhecendo  os padrões da época e as mudanças 

sofridas ao  longo do tempo. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


