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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (17 de junho de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Crônica; Concordância verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de junho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

1. Terminar as questões da página 70, número 8 ao 11. 

2. Ler as páginas 71 a 74 sobre Concordância verbal.  



 

Correção referente ao dia 16-06 

Página 68 e 69. 

Atividade 1: A narradora-personagem indica o  olhar urgente, a pressa e  a bolsa a tiracolo 

como indícios de que ele deveria  estar indo a uma empresa  para concorrer a uma vaga de 

emprego. Pôde  supor isso com base em  seu conhecimento de  mundo e de sociedade. Ela  

sabe que muitas pessoas  buscam emprego e o grau  da importância que dão às 

oportunidades. 

Atividade 2: Há um  contraste que consiste em  escrever o endereço a mão  em um papel 

amassado e  ter acesso à tecnologia e ao  aplicativo Google Maps para  procurar o endereço. 

Atividade 3: Havia duas  ruas próximas com o nome  parecido: Pium-í e Piauí. O  papel que o 

senhor possuía  estava com o nome de rua  anotado como Piauí, porém  o correto seria Pium-í. 

Atividade 4: A expressão  “Senhora das Graças”  remete à religiosidade  católica e indica uma  

entidade que, de acordo  com essa religião, realiza  “graças”, ou seja, atende  aos pedidos de 

seus  devotos. É adequada ao  contexto, pois o homem  estaria à procura de um  emprego e 

com esperança  de alcançar essa “graça”. 

Atividade 5: Ideia  repentina. 

Atividade 6: Um  pensamento da narradora-personagem para si  mesma. 

Atividade 7: O senhor  estava mais distante  porque estava atrasado e  preocupado em chegar 

ao  local no horário. Por isso,  andou mais rápido que o  comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


