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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (07 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Concordância verbal, colocação pronominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 07 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

1. Responder às perguntas do Mural do Conhecimento página 88 e 89. 

 



Correção referente ao dia 06-07 

Página 84 

Atividade 4: Implorar-lhe-ei o perdão. 

Atividade 5a: A colocação  pronominal não segue a  norma-padrão. Pela regra,  a frase deveria 

ser: Não se preocupe caso um dos  alunos da sala conheça sua  nota baixa em Matemática.  O 

advérbio de negação atrai  o pronome para a posição  proclítica. 

Atividade 5b: A palavra  é “sua”. Se a palavra fizer referência a um dos alunos  da sala, não 

haverá mesmo  motivo de preocupação,  pois a nota é a dele, e não a da pessoa a quem é  

dirigida a frase. 

Atividade 5c: Se a nota  não for a de um dos alunos  da sala, mas da pessoa  para a qual a frase 

é  dirigida, pode haver motivo  de preocupação. A palavra  “sua”, portanto, tem duplo  sentido. 

Atividade 5d: Esse recurso  se chama ambiguidade. 

Página 86 e 87 

Atividade 1: Não. A  linguagem jornalística  tende a ser objetiva, clara  e concisa, pois tem por  

meta principal informar.  A crônica, por outro lado,  tem por objetivo fazer o leitor refletir e, 

por  vezes, entreter-se, como  é típico da arte literária. A linguagem da crônica pode  ser, 

portanto, subjetiva,  poética e simples – uma  simplicidade que aproxima  o cronista do leitor e 

pode,  até mesmo, ser informal. 

Atividade 2: Adequada,  pois funciona como uma  crítica ácida e sutil. 

Atividade 3: A principal  característica que  diferencia a crônica do  conto social é o caráter  

fictício que o conto possui.  A crônica política escolhe  assuntos reais e que estão  em voga na 

sociedade. 

Atividade 4: Crônica  política e conto social  possuem extensão  parecida e são gêneros  

literários utilizados como  instrumento de denúncia  e de exposição de mazelas  sociais. 

Atividade 5: Respostas  pessoais.  

 

 

 

 

 

 


