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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (06 de Novembro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -   Orações subordinadas adverbiais III. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler as páginas 74 e 75 sobre “Orações Subordinadas adverbiais III”. 

2. Resolver os exercícios da página 75, 76 e 77. 

 

 

 

 



Correção referente ao dia 04-11 – Apostila volume 4 

Página 71, 72 e 73 

Atividade 1: O motivo  do alívio de Míriam é ver  o carro de seu marido  na frente da casa, o que  significa 

que ele chegou  a salvo. 
 

Atividade 2a: A linguagem  empregada foi a linguagem  informal ou coloquial. 

Atividade 2b: São exemplos  dessa linguagem: a  contração da palavra “para”  em “pra”; a 

abreviação do  verbo “está” para “tá”; além  da utilização da gíria “putz!”  como interjeição 

indicativa  de espanto. 

Atividade 2c:. Essa  linguagem foi escolhida  porque a linguagem  proposta para o roteiro  era 

a linguagem informal  e, consequentemente, a  linguagem oral, imitando  o jeito que as 

pessoas  se expressam. Ademais,  o roteiro é feito para ser encenado, portanto precisa  indicar 

como os atores  devem falar. 

Atividade 3: O trecho  que pode ser considerado  o clímax é o momento em que a família 

avista o  caminhão do exército na  estrada, deixando Míriam e  Daniel preocupados. 

Atividade 4: F/V/F/V/F. 

Atividade 5: Apesar de  Mauro se mostrar animado  com a notícia, fica também  espantado, já 

que não é  nada comum férias em  meio ao ano letivo. É possível perceber que  o trecho se 

passa em,  pelo menos, dois locais  diferentes, na casa de  Mauro e na estrada. 

A   passagem do tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

está intimamente ligada 

à  mudança de local. Dessa forma, como há a mudança  de local ao longo                                                                                                                                                                                                                                 

do trecho, há também a passagem  do tempo 

Atividade 6: Além de saber que o filme tem como contexto histórico a ditadura militar,  

elementos como os botões do futebol de botão e Pelé na Seleção Brasileira masculina  de 

futebol são elementos que contribuem para ambientar o filme à sua época. 

Atividade 7: O regime militar não tolerava pensamentos e ideias contrárias. Sendo  assim, 

pessoas que não se encaixavam ou não concordavam com as medidas tomadas  pelo governo 

se viam obrigadas a sair do país. Essa situação vai ao encontro da  situação vivida por Mauro, 

que vê seus pais sendo forçados a fugirem por divergências  políticas com o regime. 

Atividade 8: Resposta  pessoal. É esperado que  os alunos entendam  que o roteiro é a diretriz  

que será seguida para a realização do filme.  Sendo assim, ele contém  todas as informações de 

enquadramentos e  encenação dos atores. 

Atividade 9: Resposta  pessoal. Espera-se que os  estudantes, ao analisar os  elementos 

componentes  do roteiro, percebam que a  descrição, principalmente  espacial da cena, 

contribui  para que tenhamos a  sensação de estarmos  vendo um vídeo, ou melhor,  o filme 

em si. 

Atividade 10a: As  principais semelhanças  são que ambos têm a  premissa da encenação  e, 

necessariamente, a  presença e a fala de um  ator ou personagem. 



Atividade 10b: O texto  dramático apresenta  majoritariamente a fala dos  personagens e 

pequenas  informações sobre a  maneira de interpretação.  Já o roteiro, como é possível  

observar no exemplo, é  repleto de instruções sobre  as sequências que precisam  ser filmadas, 

bem como a  posição da câmera e dos  atores durante as cenas. 

 

 

 

 

 


