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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para segunda-feira (08 de junho de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Apostila volume 2. “Documentos”;  oração subordinada Adjetiva 

restritiva e explicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de junho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

Roteiro de aula 



1. Fazer um resumo do texto “Documentos” no caderno de Língua 

Portuguesa, página 58 e 59. Mínimo 10 linhas. 

Correção referente ao dia 05-06 

Página 60 e 61 Mural do conhecimento 

 

Mural do conhecimento  Atividade 1: A variação histórica pode ser  comprovada pela  

comparação do uso da  língua em dois momentos  distintos e afastados no  tempo. 

Atividade 2a: I – Oração  subordinada adjetiva  restritiva. 

II – Oração subordinada  adjetiva explicativa. 

No primeiro período,  alguns remédios estão  vencidos e devem ser  descartados; no segundo,  

todos os remédios estão  vencidos e devem ser  descartados. 

Atividade 2b: I – Oração subordinada adjetiva explicativa.  II – Oração subordinada adjetiva 

restritiva. 

No primeiro período, todas as lixeiras do pátio estão cheias e serão esvaziadas; no  segundo 

período, algumas das lixeiras do pátio estão cheias e serão esvaziadas. 

Atividade 2c: I – Oração subordinada adjetiva restritiva.  II – Oração subordinada adjetiva 

explicativa. 

No primeiro período, os professores recomendaram alguns livros, e somente esses  livros 

recomendados foram lidos pelos alunos; no segundo, todos os livros lidos pelos  alunos foram 

recomendados pelos professores, ou os professores recomendaram livros  e todos esses livros 

foram lidos pelos alunos. 

Atividade 2d: I – Oração  subordinada adjetiva  restritiva. 

II – Oração subordinada  adjetiva explicativa. 

No primeiro período,  devem ser instaladas  somente algumas  atualizações de  aplicativos, 

aquelas que  são obrigatórias; no  segundo período, devem  ser instaladas todas as 

atualizações de aplicativos,  porque todas são  obrigatórias. 

Atividade 3: É uma  variação histórica. 

Atividade 4: Porque a  documentação registra  nossa identidade, nossa  existência como 

cidadãos  e oficializa processos  pelos quais passamos ao longo da vida, como  casamento, 

separação ou  elaboração e assinatura de  contratos. Portanto, quando  conservados e 

analisados  pela posteridade, oferecem  diversos dados de quem  nós fomos e o que fizemos. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


