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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (18 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Oração subordinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 18 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Ler a página 47 e 48 sobre as orações subordinadas.  

2. Responder aos exercícios da página 48 e 49. 



 

Correção referente ao dia 17-08 

Pág. 46 e 47 

Atividade 6: A medicina  antienvelhecimento adota  as filosofias de medicina  não ocidentais, 

tais como a  meditação, porque defende  a união entre mente, corpo  e espírito – busca 

abranger  os cuidados com os  diferentes aspectos do ser  humano. 

Atividade 7: Não é correto  dizer que a medicina  antienvelhecimento é uma medicina contra a  

velhice, porque o processo  de envelhecimento é algo natural do corpo.  Tal medicina busca  

proporcionar um envelhecimento saudável,  simplesmente. 

Atividade 8: A  abordagem da medicina  antienvelhecimento é  realizada de maneira mais  

positiva. Percebe-se que  há mais explicações sobre  as filosofias desse tipo de medicina, as 

quais são  mais abrangentes, do que  apresentação de críticas  feitas a ela. 

Atividade 9: Resposta  pessoal. É comum que o  aluno se sinta tentado a  interessar-se pela 

medicina  antienvelhecimento depois  da leitura do texto, pois ele, e o próprio artigo  ao qual 

faz referência, possuem clara tendência  a apresentar, de maneira  positiva, essa abordagem  

medicinal. 

Atividade 10: O texto “Artigo analisa as controvérsias da medicina  antienvelhecimento” é um 

texto de divulgação científica porque resume e leva ao  grande público as análises científicas 

apresentadas pela pesquisadora Fernanda dos  Reis Rougemont em seu artigo científico. 

Atividade 11: O Jornal da USP se propõe ao mesmo objetivo que os textos de  divulgação 

científica: apresentar a produção acadêmica para o público geral. Por isso  esse gênero é 

altamente pertinente e explorado nesse veículo. 

 

 

 

 

 

 

 


