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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (21 de Outubro de 2020) –2 horas-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -   Interpretação de trecho de “A megera domada”; orações 

subordinadas adverbiais II.  

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 21 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Continuar respondendo às perguntas da página 50. 

2. Ler as páginas 50 e 51 sobre as orações subordinadas adverbiais II. 

3. Responder a página 52. 

 



 

 

Correção referente ao dia 20-10 – Apostila volume 4 

Página 49 

Atividade 2: O trecho sugere que a irritação de Catarina era constante, originada pelas  corriqueiras 

desavenças entre Petrúquio e ela. 

 
Atividade 3a: A    expressão é “você me saiu pior que a encomenda”. 

Atividade 3b: A expressão original é “sair melhor que a encomenda”, uma ironia para  quando o 

resultado de algo é pior que o esperado. O trocadilho em questão encontra-se na troca da palavra 

“melhor” por “pior”, deixando explícita a insatisfação de  Catarina com a situação. 

 

Atividade 4a: O recurso linguístico utilizado é a rima. 

 

Atividade 4b: Sim,  também pode ser  considerado um recurso  estilístico, porque, assim  como na 

poesia, a rima  procura adicionar ritmo,  intensidade e reforço ao  que se diz. 

 
Atividade 5: Um  exemplo claro de ironia  é a passagem em que  Petrúquio pede ajuda de  seu criado 

para “salvar” Catarina, sendo que ela não  estava em perigo, “Prepare  sua espada, Grúmio, me  ajude a 

resgatar sua patroa!  Não tema, Cata, eles não  vão usurpar você de mim!”. Petrúquio ironiza, zomba  da 

relutância de Catarina  em partir com ele, logo  após ela ter chamado os convidados de covardes por  se 

recusarem a ajudá-la. 

 
Atividade 6: Alternativa E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


