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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (04 de Novembro de 2020) –2 horas-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -   Interpretação: “O ano em que mais pais saíram de casa”. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 04 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler o texto da página 70 e 71 “ O ano em que meus pais saíram de férias”. 

2. Responder às páginas 71, 72 e 73. 

 

 

 

 



Correção referente ao dia 03-11 – Apostila volume 4 

Página 68 e 69 

Atividade 1: Resposta  pessoal.  

 
Atividade 2: Spoiler é palavra inglesa que  deriva do verbo “to spoil”,  estragar. O termo refere-se a uma 

informação  inédita que, ao ser  antecipada, pode estragar  a experiência de alguém  que pretende ver 

um filme,  uma série ou ler um livro. 

 
Atividade 3: Não, não é  adequado.   A    prática de  contar o enredo do filme  (spoiler) não é adequada  

porque desfaz o suspense  que o espectador se propõe  a descobrir. 
 

Atividade 4: Resposta pessoal.  
Atividade 5: Resposta pessoal.  

Atividade 6: Resposta  pessoal. Possíveis respostas:  o aluno pode defender a ideia de que tudo  dependerá 

do modo como  esses lugares-comuns são  tratados e que eles, em si,  não seriam um problema.  Pode, ainda, 

defender que  os lugares-comuns são  negativos porque tornam o  filme previsível. 

 
Atividade 7: Resposta  pessoal. O aluno pode  mencionar dos lugares-comuns: de romance,  como o 

casal cujos pais  não querem que fiquem  juntos; da comédia, como  uma dupla desajeitada;  do drama, 

como pessoas  que descobrem doenças e embarcam em uma jornada  de autoconhecimento; entre  

outras possibilidades. 
 

 

 

 

 


