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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para segunda-feira (09 de Novembro de 2020) –2 horas-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -   Interpretação de roteiro “O ano em que meus pais saíram de 

férias”. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler as páginas 77 e 78 , roteiro do filme “O ano em que meus pais saíram de férias”. 

2. Responder às páginas 78, 79 e 80. 

 

 

 



 

Correção referente ao dia 06-11 – Apostila volume 4 

Página 75, 76 e 77 

 

Atividade 1a: “Enquanto  política for ‘coisa chata’... e  político ‘tudo igual’...” 

 

Atividade 1b: Oração  subordinada adverbial  temporal. É classificada  desse modo porque indica  o 

momento em que algo  ocorre. No caso, “Durante  o tempo em que tratarmos  política como ‘coisa chata’  

e político como ‘tudo  igual’, vamos continuar  votando em candidatos e  elegendo empresas.”. 

 
Atividade 1c: A     tirinha  mostra um menino  trabalhando com coleta de  recicláveis, provavelmente  por 

necessidade, expondo  a desigualdade social no  país. Sua fala critica as  pessoas que não refletem  a 

respeito da política e dos  políticos para escolher os  melhores representantes – que possam mudar  

situações como a dele. 

 
Atividade 2: No primeiro  caso, “uma vez que se  dedique” é uma oração  subordinada adverbial  

condicional, porque  apresenta uma condição  para a passagem de ano  escolar; “uma vez que 
se dedicou” é oração  subordinada adverbial  causal, porque indica o  motivo pelo qual Alex  passou 

de ano escolar. 

 
Atividade 3a: Oração  subordinada adverbial  conformativa. 
Atividade 3b: Oração  subordinada adverbial  conformativa. 
Atividade 3c: Oração  subordinada adverbial  temporal. 

Atividade 3d: Oração  subordinada adverbial  condicional. 
Atividade 3e: Oração  subordinada adverbial  temporal. 

 
Atividade 4: Alternativa D. 

 

 

 


