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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (23 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 

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

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Responder à página 53.  

2. Ler as Páginas 54 e 55 sobre “A megera domada”. Responder às perguntas da página 55. 

 

 

 



Correção referente ao dia 21-10 – Apostila volume 4 

Página 50  

Atividade 7: O casamento  sempre foi uma instituição  bastante opressora para as  

mulheres, principalmente  nos séculos anteriores. A peça está situada em  um período 

em que o  casamento era visto como  um acordo comercial, ou  seja, para que houvesse 

a união, o pai da noiva  oferecia um dote ao  noivo. Como mulheres  careciam de direitos 

e,  consequentemente, voz e participação na sociedade,  elas eram vistas como  

propriedades, um “bem  material” que antes do  matrimônio pertencia ao  pai e, depois, 

ao marido. 

Atividade 8: Representam  orientações para os atores, ou seja, sugestões  de 

encenações, de  interpretação ou  movimento. 

Atividade 9a: A divisão  de uma peça teatral é feita  em atos. Esse assunto será  

desenvolvido na seção  Rotas do gênero, em que a  divisão dos atos em cenas  será 

abordada. 

Atividade 9b: Espera-se  que o aluno discorra  sobre alguma mudança na apresentação 

da peça – no  caso, de cenário –, mas o aluno pode apresentar  outras suposições. 

Atividade 10: A linguagem  teatral pode ser classificada  como dinâmica e expressiva,  a 

fim de prender a atenção  do público. Na cena em  questão, ela é feita por meio  de um 

diálogo. 

Página 52 

Atividade 1: A fala é  machista, porque há  uma oração subordinada  adverbial 

concessiva  apontando para uma regra: “toda mulher não é  competente”, e o que seria  

uma exceção: mas Joana é”,  mesmo sendo mulher. 

Atividade 2a: Em  “como o sábio”, a forma  verbal omitida (elíptica)  é “conhece”. É 

possível  reconhecê-la porque ela foi utilizada com a oração  principal “ninguém conhece  

o universo...”. 

Atividade 2b: Oração  subordinada adverbial  comparativa. 

Atividade 2c: Sim. Em “A  terra é como (é) um  frango (...)”. 

Atividade 3a: Oração  subordinada adverbial  comparativa. 

Atividade 3b: Oração  subordinada adverbial  proporcional. 

 

 


