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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (03 de Novembro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -   Unidade 15 – Vamos ao cinema. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Unidade 15 – Vamos ao cinema. Ler as páginas iniciais da unidade 15.  

2. Resolver as questões do ponto de partida pág. 68 e 69. 

 

 

 

 



Correção referente ao dia 30-10 – Apostila volume 4 

Página 62, 63 e 64 

Atividade 1a: “Embora  usemos o mesmo idioma,  não estamos falando a  mesma língua”. 

 
Atividade 1b: A       regra  subentendida por meio  dessa concessiva é que  aqueles que falam o  mesmo 

idioma deveriam  “falar a mesma língua”. 

 
Atividade 1c: A       exceção  apontada por meio dessa  concessiva é Calvin e sua  mãe não “falarem a mesma  

língua”. 
Atividade 1d: Nesse  contexto, a expressão “falar  a mesma língua” significa  se entender, falar sobre as  

mesmas coisas. 
Atividade 1e: O que causa  o humor é que Calvin pede  permissão à mãe para  comer algo e ela permite;  

porém, enquanto Calvin  pega biscoitos, a mãe pede  que ele pegue maçã ou  laranja. Ou seja, ambos  

tinham uma visão diferente  sobre a comida que o  menino solicitava. 

 

Atividade 2a: Oração  subordinada adverbial  proporcional. 
Atividade 2b: Oração  subordinada adverbial  concessiva. 
Atividade 2c: Oração  subordinada adverbial  proporcional. 
Atividade 2d: Oração  subordinada adverbial  comparativa. 
Atividade 2e: Oração  subordinada adverbial  concessiva. 

 
Atividade 3: V    Ato; I  Coadjuvantes; IV Cena; II  Figurantes; III Apartes. 

 

Atividade 4: É      possível  observar o uso de  intertextualidade porque  a telenovela de 2018 
faz referência à obra de  1913. Acontece, portanto,  uma intertextualidade  intersemiótica, ou seja,  entre 

obras de expressões  diferentes – uma  composição audiovisual e  outra literária. 

 

 

 

 

 


