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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (19 de Agosto de 2020) – 2 horas-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Interpretação: “Medicina anti-aging no Brasil: controvérsias e a noção de pessoa 

no processo de envelhecimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 19 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Ler o texto da página 50 “Medicina anti-aging no Brasil: controvérsias e a noção de pessoa no 

processo de envelhecimento”. 



2. Responder às páginas 51 e 52. 

 

Correção referente ao dia 18-08 

Pág. 48 e 49 

Atividade 1a: A verdade é  que esquecemos a lição de  casa. 

Oração subordinada  substantiva predicativa. 

Atividade 1b: A verdade  é esta: que esquecemos a  lição de casa. 

Oração subordinada  substantiva apositiva. 

Atividade 1c: O importante  é que estamos todos  juntos. 

Oração subordinada  substantiva predicativa. 

Atividade 1d: Tenho medo  de que tudo mude. 

Oração subordinada  substantiva completiva  nominal. 

Atividade 1e: Temos  certeza de que tudo ficará  bem. 

Oração subordinada  substantiva completiva  nominal. 

Atividade 2: No primeiro  período, “é” é o verbo de ligação, “verdade”  é  o predicativo e “que 

todos estavam presentes”  funciona como sujeito da  oração principal, sendo  uma oração 

subordinada  substantiva subjetiva. Já  no segundo período, “A  verdade” é o sujeito, “é” é  o 

verbo de ligação e “que  todos estavam presentes”  funciona como predicativo  da oração 

principal, sendo  uma oração subordinada  substantiva predicativa. 

Atividade 3: O importante  é que todos os pais venham  à reunião. 

Atividade 4a:  Possibilidade de resposta:  que sejas sincero. 

Atividade 4b:  Possibilidade de resposta:  que estamos atrasados. 

Atividade 4c:  Possibilidade de resposta:  de que todos venham à  festa. 

Atividade 4d:  Possibilidade de resposta:  que ninguém tenha  chegado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


