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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para segunda-feira (19 de Outubro de 2020) –2 horas-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -   Pesquisa sobre grafite. Unidade 14: Vamos ao teatro. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 19 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Fazer a pesquisa da página 42 sobre grafite. 

2. Unidade 14 : Vamos ao teatro. Ler as páginas iniciais da unidade.  

3. Fazer as páginas 46 e 47 sobre a tirinha. 

 

 



 

Correção referente ao dia 16-10 – Apostila volume 4 

Página 40 e 41 

 

 

Atividade 2a: A linguagem  utilizada na placa de  trânsito é a não verbal. 

 

Atividade 2b: A placa com  esses dizeres no trânsito  não seria adequada porque  

demandaria muito tempo e atenção do motorista  para conseguir lê-la. Nesse  caso, 

a linguagem não  verbal é a mais indicada,  já que demanda menos  tempo do 

motorista para  ser interpretada. 

 

Atividade 3a: A fim de que  todos fossem atendidos:  oração subordinada  adverbial 

final /  a recepção  do posto de saúde abriu  mais cedo: oração principal. 

 

Atividade 3b: Manuela  não foi à aula: oração  principal /  porque estava  doente: 

oração subordinada  adverbial causal. 

 

Atividade 3c: A fila estava  tão grande: oração principal /   que demorou duas horas  

até o atendimento: oração  subordinada adverbial  consecutiva. 

 

Atividade 3d: Eduardo pode auxiliar os colegas: 

oração principal /  visto que ele  entendeu toda a 

matéria: oração subordinada adverbial causal. 

 

Atividade 3e: Tamanha foi a chuva: oração principal /  que as ruas ficaram alagadas: 

oração subordinada adverbial consecutiva. 

 

Atividade 3f: Queria todos presentes: oração 

principal /  para que fizesse o  pronunciamento: 

oração subordinada adverbial final. 

 

Atividade 4a: A função do “Manifesto Pau-Brasil” é 

reivindicar mudanças nas artes, no  modo de produzi-las 

e recebê-las, solicitando um retorno à natureza, a uma 

arte mais  “pura”, que trate do cotidiano, do povo e da 

simplicidade do Brasil, colocando-se contra  o erudito, a 

intelectualização da arte. 

Atividade 4b: O quadro  Morro da favela, de Tarsila  do Amaral, apresenta os  

princípios reivindicados  no “Manifesto Pau-Brasil”,  o uso de cores alegres, a  

representação do povo  brasileiro, da favela e das  cenas cotidianas. 

 

Atividade 4c: O manifesto  artístico reivindica  princípios, defende modos  como a 

arte deve ser  produzida e recebida e se  posiciona contra outros  modos de produzir 



e  receber a arte. Nesse caso,  as artes plásticas dialogam  estreitamente com os  

manifestos, pois podem,  por meio da produção  artística, defender os  mesmos 

princípios,  recusando outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


