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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (22 de Setembro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Variação Linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Resolver  a seção Mural do Conhecimento pág. 114. 

 



Correção referente ao dia 21-09 

Pág. 112 e 113 

Atividade 1a: Há a palavra  “pequeno-almoço”, que,  em português europeu, é o equivalente a 

“café  da manhã” no português  brasileiro. É possível  compreender esse termo  pelo contexto 

em que é  utilizado: Garfield lista as três refeições principais do  dia em ordem e é sabido  que 

a primeira delas é o  café da manhã. 

Atividade 1b: Há a sintaxe  formada por preposição “a”  seguida de infinitivo para  expressar 

ação contínua. Garfield diz “Está a ser uma  manhã em cheio”, quando  um falante brasileiro 

diria  “Está sendo uma manhã  em cheio”. 

Atividade 2a: Brasil.  Vou à praia amanhã! 

Atividade 2b: Portugal. Estou correndo todos os  dias pela manhã. 

Atividade 2c: Portugal.  Me dá um copo, por favor. 

Atividade 2d: Brasil.  Liga-me quando chegar. 

Atividade 2e: Brasil.  Estou a preparar o jantar. 

Atividade 3: Maiô – Fato  de banho 

Ponto de ônibus –  Paragem 

Suco – Sumo 

Goleiro – Guarda-redes  Sorvete – Gelado  Professor particular – Explicador 

Atividade 4: “Conversível”  é aquilo que é passível de ser “convertido”, leva  em consideração 

que um  carro pode ser convertido  com ou sem a capota do  teto. Já “descapotável”  exprime 

“ser passível de  retirar a capota”. Ambas  fazem referência ao  mesmo tipo de carro, mas  

adotam formas diferentes  de expressar. 

 

 

 


