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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (17 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Discurso direito e indireto, concordância nominal. Pesquisa sobre novas 

tecnologias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

1. Resolver as questões de revisão pág. 117. 

2. Fazer a pesquisa da página 118 e anotar suas conclusões.  



 

Correção referente ao dia 15-07 

Página 114, 115 e 166 

 

Atividade 1: “Quando me  disse que estávamos a  uma distância horizontal  de cinquenta 

léguas” é um discurso indireto e “— O que  você tem? — perguntou.” é  discurso direto. 

Atividade 2: Respostas  pessoais. 

Atividade 3: Possibilidade  de resposta: 

Gritei por meu tio, que me  perguntou qual era o meu  medo, o meu problema. Eu  pedi a ele 

que observasse  as muralhas se agitando, o maciço  se deslocando, o calor tórrido, a água  

fervendo, os vapores  cada vez mais densos, a agulha enlouquecida, tudo  indicando 

terremoto. Meu  tio abanou a cabeça e  questionou se eu achava  que era um terremoto e  eu 

confirmei. Ele afirmou  que eu estava enganado.  Então, questionei se ele  não conhecia os 

sintomas.  Ele me disse que não  estava esperando por um  terremoto, mas por algo  que, para 

ele, era bem  melhor. Questionei o que  ele estava querendo dizer,  e ele me respondeu que 

esperava por uma erupção. 

 

Atividade 4: Resposta  pessoal. Por exemplo, de  acordo com a resposta  sugerida para a 

atividade  anterior: gritei, perguntou,  pedi, questionou, afirmou,  questionei, disse, confirmei,  

respondeu. 

Atividade 5: Gritei para  que meu tio olhasse, e  ele me questionou o que  tinha demais 

naquilo...  São chamas sulfurosas,  nada mais natural numa  erupção! Questionei o  que 

aconteceria caso elas  nos envolvessem e ele assegurou que elas não nos  envolveriam. 

 

 

 

 

 

 


