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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (06 de Outubro de 2020) –2 horas-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 - “Orações subordinadas adverbiais I”.  

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler as páginas 24 e 25 sobre as “Orações subordinadas adverbiais I”. 

2. Resolver os exercícios da página 27. 

 

 



 

Correção referente ao dia 05-10 – Apostila volume 4 

Páginas 22 e 23 

Atividade 1: Oswald  de Andrade defende, ao mencionar a existência dos  

“fatos estéticos”, a presença  da beleza na realidade  cotidiana – na favela, 

no  céu, nos casebres. 

 

Atividade 2: O segundo  parágrafo do texto cita a  riqueza de diversidade  

própria ao Brasil, na  culinária, nas festas  populares e na natureza.  O 

termo “Pau-Brasil”,  nesse contexto, resume  essa noção de elementos  

naturais do país – tal  como a árvore, primeiro elemento que foi 

explorado  pelos colonizadores. 

 

Atividade 3: O “lado  doutor” brasileiro é  proveniente do processo  de 

colonização, “do  primeiro branco aportado e  dominando politicamente  as 

selvas selvagens”. 

 

Atividade 4: Ao não ter  um modelo ou uma obra na  qual se apoiar, a poesia 

e,  por conseguinte, os poetas  criariam a poesia livre e  original que 

representaria  o Brasil. 

 

Atividade 5: A palavra “gabinetismo” foi criada por meio da palavra 

“gabinete”, à qual  se adicionou o sufixo -ismo. Esse termo significa “tornar 

as coisas dignas de gabinete”,  ou seja, de serem tratadas com burocracia, 

racionalismo. 

 

Atividade 6: O autor relaciona uma língua “neológica” com a “natural” 

porque o  neologismo é o processo pelo qual palavras são criadas. Essas 

palavras atendem às  demandas dos falantes e não são dicionarizadas ou 

previstas na norma-padrão da  língua portuguesa. Essa invenção que 

atende aos falantes, portanto, seria o percurso  “natural” da língua. 

 

Atividade 7: Alternativa A. 

Atividade 8: Na estética naturalista, “Quadro de carneiros que não fosse lã 

mesmo,  não prestava” porque seus preceitos eram baseados na realidade, 

em “copiar”. A arte  deveria ser uma cópia do mundo. 

 

Atividade 9: A arte “Sem meeting cultural” significa “a arte sem encontro 

cultural”,  ou seja, sem o encontro de culturas diversas à propriamente 



brasileira. O termo  estrangeiro é pertinente no trecho porque imita, com 

ironia, o tom daqueles que  defendem e adotam as características 

estrangeiras na produção artística. 

 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Espera-se que o aluno consiga  

identificar que a função  do manifesto é defender a  composição artística 

com  determinados preceitos – no caso, a adoção de temas  

essencialmente nacionais,  com linguagem nacional,  levando em 

consideração o povo brasileiro, seus  costumes e a língua  utilizada pelos 

falantes. 

 

 
 
 

 

 

 


