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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (14 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Interpretação de romance de ficção científica; Características do 

gênero romance de ficção científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

1. Fazer a leitura do texto “Viagem ao centro da Terra”, pág. 103.  

2. Responder às perguntas da página 105, 106 e 107.  



3. Ler as páginas a 111 sobre as características do gênero “Romance de ficção científica.  

4. Responder à página 112. 

 

Correção referente ao dia 13-07 

Página 97, 98 e 99 

Atividade 1: O objetivo  de Victor Frankenstein era  criar “uma nova espécie  de homens”, 

dando vida a  pessoas mortas. 

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

Atividade 3: Para primeira  afirmação: “Esses corpos  que, aos meus olhos, ainda pareciam 

conter  centelhas de uma vida  tão recentemente extinta  foram profanados por  minhas mãos 

e meus  instrumentos.” Para segunda afirmação:  “Muitas vezes, quando  me julgava na 

iminência  de resolver um problema complicado, como dar vida  a um feixe de nervos ou  

devolver a luz a um olho, eu  fracassava.” 

Para terceira afirmação:  “[…] atirei-me ao trabalho  em minha casa nos  arredores de 

Ingolstadt,  perto da floresta. 

Transformei um quarto  em laboratório, separado  dos outros aposentos por corredores e por 

uma longa  galeria.” 

Atividade 4: As “voltas  furtivas” são as andanças  ilegais feitas por Victor  Frankenstein, uma 

vez que  ele assaltava túmulos e  roubava corpos no meio da  noite. 

Atividade 5: Para Victor  Frankenstein, a criatura  deveria ser gigantesca,  com “2,5 metros de 

altura,  com todos os órgãos  proporcionalmente  grandes.” 

Atividade 6: Cientista. 

Atividade 7: O trecho apresentado  possui um tom de terror,  que pode ser comprovado  com 

base em elementos  como operações em  corpos mortos, assaltos a túmulos, criação de um ser  

gigantesco, experimentos  secretos, morte de animais,  e características do próprio  cientista 

que, aos poucos,  vai mudando seu aspecto  físico em decorrência do  grande tempo passado  

dentro de um laboratório. 

Atividade 8: Resposta  pessoal. É importante relacionar  alguns dos experimentos  feitos por 

Victor Frankenstein a conquistas                                                                                                                                                                                                                                                                                   

da medicina atual. Colocar partes de corpos em um                                                                                                                                                                                                                                               

outro ser ou “reviver” tecidos e  músculos é uma  prática que hoje acontece com os 

transplantes, por  exemplo. Ainda que não  seja possível animar uma  pessoa morta, a ciência  

já consegue devolver  movimentos ou partes do  corpo (órgãos e tecidos)  aos indivíduos. 

Atividade 9: Resposta  pessoal. Essa é uma das  características das obras de ficção científica. 

Temos  muitos exemplos disso na  literatura. Júlio Verne, por  exemplo, foi um visionário  de 

tecnologias que não  existiam em sua época. Em suas histórias, previu  o surgimento da 

televisão  e do ar-condicionado, por  exemplo. 



Atividade 10: Resposta  pessoal. O perigo de fazer seres  tão avançados e fortes,  apontando 

para a  imprevisibilidade de como  essas criaturas seriam e  quais atitudes tomariam  em 

relação aos humanos. 

Página 102 

Atividade 1a: Amarelas ou  amarelos. 

Atividade 1b: Cansados.  Atividade 1c: Prontas.  Atividade 1d: Característica ou  

características. 

Atividade 1e: Dóceis. 

Atividade 2: a) Adjetivo  anteposto compondo  predicativo do sujeito  pode concordar com o  

substantivo mais próximo  ou tomar a forma do plural  masculino. b) Adjetivo  posposto 

compondo  predicativo do sujeito deve  estar no plural masculino. 

c) Adjetivo anteposto a  dois ou mais substantivos  de gêneros distintos deve concordar 

com o  substantivo mais próximo. 

d)  e) A regra geral: um  termo que qualifica um  substantivo deve concordar  com ele em 

gênero e  número. 

Atividade 3: Amo a  culinária espanhola e a  mexicana. 

Atividade 4a: A cozinha. 

Atividade 4b: Francesa e  italiana. 

Atividade 4c: As séries. 

Atividade 4d: Inglês e o  alemão. 

 

 

 

 

 

 

 

 


