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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (09 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -  “ Tarsília do Amaral: uma pintora que apostou nas cores do 

Brasil”. “Revisão linguagem verbal, não verbal e mista. 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Terminar a página 31. 

2. Ler as páginas 32 e 33 “Revisão linguagem verbal, não verbal e mista. 

 



 

 

Correção referente ao dia 07-10 – Apostila volume 4 

Página 27 

Atividade 2c: Oração  subordinada adverbial  causal. O fato expresso  na 

oração destacada, temporalmente, aconteceu  antes do fato expresso na  

outra oração e, portanto, é  sua causa. 

Atividade 3a: Oração  subordinada adverbial  causal. 

Atividade 3b: Oração  subordinada adverbial  causal. 

Atividade 3c: Oração  subordinada adverbial  consecutiva. 

Atividade 3d: Oração  subordinada adverbial final. 

Atividade 3e: Oração  subordinada adverbial  consecutiva. 

Atividade 4: Alternativa D. 

 

Página 30 
 

Atividade 1: Por meio dos  encontros com o “grupo  dos cinco”, a artista 

Tarsila  do Amaral firmou seu  conhecimento da pintura  modernista, 

cultivando  amizade com outros  artistas e intelectuais do país ligados a esse  

movimento. Desenvolveu,  assim, um repertório mais  propriamente 

brasileiro,  embora estudasse arte 

na Europa. 

 

Atividade 2: O “doutor  bom gosto oficial” a  que Drummond faz  referência 

ao escrever  para Tarsila seria o que  era considerado como 

arte “de bom gosto” para  a época, por especialistas  (como críticos). 

“Doutor”  faz referência a pessoas  formadas em determinada  área, 

intelectuais, não ao  povo de um modo geral. 

 

Atividade 3: Alternativa C. Essas características  coadunam com a proposta  

do Modernismo no Brasil,  que buscava representar a nação tal qual ela era,  

fugindo dos modelos  europeus. 

 

Atividade 4: Os princípios da arte Pau-Brasil, adotados por Oswald de 

Andrade e por  Tarsila do Amaral, são o retorno a um Brasil livre e sem amarras 

civilizatórias e a referência  às riquezas naturalmente nacionais para 

redescobrir o país em sua forma mais pura. Possuem  por características  

essenciais a alegria, a ironia e o espírito crítico aguçado. 

 



Atividade 5: Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral tiveram uma amizade,  

trabalharam juntos e estabeleceram uma relação conjugal. Tarsila do Amaral 

trabalhava  nas artes plásticas (desenho e pintura) e Oswald de Andrade, na 

literatura (romances,  poemas e peças teatrais). 

 
 

 

 

 

 

 


