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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para segunda-feira (31 de Agosto de 2020) – 2 horas-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Pesquisa. Unidade 11 – Debatendo ideias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 31 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Fazer a seção “Aprofundando o olhar”, pág. 62. 

2. Ler as páginas de abertura da unidade 11. 



Correção referente ao dia 26-08 

Pág. 60 e 61 

 

Atividade 1a: O tipo de citação realizada no primeiro quadrinho é direta, caracterizada  pela 

transcrição fiel da expressão da pessoa citada e pela presença de aspas. 

Atividade 1b: Bernardo Soares. 

Atividade 1c: Resposta possível: A saudade das coisas que nunca foram são as mais  dolorosas, 

segundo Bernardo Soares. 

Atividade 1d: O que provoca o efeito de humor da tirinha é o caráter inesperado de  um menino 

que lê trechos de poemas famosos em forma de “recado”, que geralmente  é da esfera prática. 

Atividade 2a: Oração  subordinada substantiva  apositiva. 

Atividade 2b: Oração  subordinada substantiva  predicativa. 

Atividade 2c: Oração  subordinada substantiva  completiva nominal. 

Atividade 2d: Oração  subordinada substantiva  apositiva. 

Atividade 2e: Oração  subordinada substantiva  predicativa. 

Atividade 3: O artigo  de divulgação científica  é voltado para o público especialista e possui uma  

linguagem altamente  técnica, enquanto o texto  de divulgação científica é para o público de  

modo geral e possui  linguagem simples para  a compreensão de leigos  a respeito do assunto  

tratado. 

Atividade 4: A  intertextualidade é  importante para o artigo de  divulgação científica porque  

traça diálogos com outros  textos, principalmente  pesquisas de outros  autores na mesma área 

de  conhecimento, demonstra  que há domínio sobre o assunto tratado e que  aquilo que já foi 

analisado  é levado em consideração  para que as pesquisas  possam avançar, e não se  repetir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


