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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (14 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Apostila 3 – Interpretação: “Artigo analisa as controvérsias da medicina 

antienvelhecimento”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Ler o texto “Artigo analisa as controvérsias da medicina antienvelhecimento”, pág. 43 e 44. 

2. Responder às perguntas da página 45. 



 

Correção referente ao dia 12-08 

Pág. 42 e 43 

Atividade 1: O objetivo  de Calvin era comprovar,  por meio de uma bússola,  se realmente o 

norte se encontra “na parte de cima”  e se o sul se encontra “na  parte de baixo”. 

Atividade 2: Segundo a  fala de Calvin, ele supôs  que o topo de uma árvore  era referência de 

norte e  que o solo era referência  de sul. 

Atividade 3: O pai de  Calvin mostra-se exaltado  no último quadrinho dessa  tirinha porque, 

segundo a  fala do menino, durante  seu experimento, ele  quebrou a bússola do pai,  em uma 

queda do topo de  uma árvore até o solo. 

Atividade 4: A fonte de  inspiração para que Calvin  se propusesse a fazer  experimentos 

científicos foi  o livro do cientista mirim. 

Atividade 5: Não, o pai  de Calvin não demonstra  ser contra o menino fazer  experimentos, 

porque, quando ele diz que realizou  um, o pai demonstra calma  e interesse. Sua exaltação  só 

ocorre quando o menino  relata o que houve com sua  bússola durante a pesquisa. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Espera-se que  o aluno acredite que  sim e discorra sobre a  

importância de treinar  o poder de observação  e análise desde a mais  tenra idade. Além  

disso, as crianças  possuem curiosidades  e questionamentos  que auxiliam na prática  da 

realização dos experimentos científicos. 

 

 

 

 

 


