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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para segunda-feira (26 de Outubro de 2020) –2 horas-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, 26 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Responder às páginas 56 e 57. 

 

 

 

Correção referente ao dia 23-10 – Apostila volume 4 



Página 53 

Atividade 3c: Oração  subordinada adverbial  proporcional. 
Atividade 3d: Oração  subordinada adverbial  concessiva. 
Atividade 3e: Oração  subordinada adverbial  concessiva. 
Atividade 4a: Pode-se  interpretar que a irmã da  pessoa que fala já ganhou  na loteria ou que também  

precisa ganhar. 
Atividade 4b: Ocorre  porque o verbo na oração  subordinada adverbial  comparativa foi omitido  de 

maneira inadequada, uma vez que não é possível  reconhecer se a referência  é a “precisar” ou a 

“ganhar”,  da oração principal. 
Atividade 4c.: “Preciso  ganhar na loteria assim  como minha irmã ganhou”  e “Preciso ganhar na loteria  

assim como minha irmã precisa”. 
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Atividade 1a: Catarina  compara o marido a um  soberano, a um rei. 
Atividade 1b: Na época,  o rei era a figura de maior poder na sociedade, sendo  o detentor de todas as  

decisões. Dessa maneira, a comparação coloca o  marido como soberano de  suas vontades e ela numa  

posição servil. 
Atividade 2: Na primeira  cena, Catarina reluta em  acatar o que o marido  fala, sempre discutindo e 

brigando. Ela apresenta um  comportamento mais firme  e decidido, não cedendo às  vontades de Petrúquio,  

como mostra o trecho  “...mas não posso, logo de  cara, balançar a cabeça  como uma vaquinha de  presépio”. Já 

na segunda  cena, a “megera” apresenta  uma postura totalmente  submissa e, como sugere o título da peça, 

domada,  claramente ilustrada na  passagem “Eu amo meu  amo!”. 
 


