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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (12 de Novembro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -  Orações subordinadas adverbiais, gênero roteiro. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 12 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Terminar a página 88. 

 

 

 

 

Correção referente ao dia 11-11 – Apostila volume 4 



Página 86 e 87. 

 

Atividade 1: O emprego de  vocabulários como “V.O.” e  “P.V.” indicam que o público-alvo do roteiro de filme  

são pessoas especializadas,  uma vez que são termos  altamente técnicos e, ainda,  abreviados – o que 

requer  maior conhecimento do assunto por aquele que o lê. 

 
Atividade 2: O texto de  peça teatral é concebido  também para ser lido por  um amplo público, por isso  há 

um cuidado mais literário  e há indicações que servirão  também para o leitor leigo sobre as questões  

específicas teatrais. Já          o  roteiro de filme é concebido  com uma função mais  técnica, serve para oferecer  

informações para que o  filme seja realizado. 

 
Atividade 3: O roteiro de  cinema se aproxima do  texto de peça teatral pela  presença da indicação de  

falas, pelas indicações  aos atores e de outras informações de cena, além  do próprio enredo que será  

representado para um público. 

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

 

Pág. 87 

Atividade 1a: A     oração é: “Tanto que ganhamos ingressos”. A locução conjuntiva “tanto  que” introduz uma 

oração que indica a consequência (ganhar ingressos) de uma causa  anterior (o projetor do cinema quebrar). 

 
Atividade 1b: Não, não foram empregadas com o mesmo objetivo. Em “Mamu...”,  indicam uma pausa na 

fala do personagem chamado Le Fan, pausa que poderia  também ser marcada por uma vírgula, 

separando o vocativo, Mamu, do restante da  frase. Em “É, Mamu... É...”, as reticências foram empregadas 

para denotar a impaciência  de Le Fan com relação aos comentários feitos por Mamu. 

 

Atividade 1c:. Para  responder à questão, é  importante que o aluno  conheça o significado  da 

expressão plot twist, termo usado para indicar  uma reviravolta em um  enredo, o momento em que  

novos elementos surgem  dando significado aos já  existentes, provocando um  rumo totalmente 

diferente  na história. Já       temos aqui  um efeito de humor: Mamu  diz ter adorado o plot twist  no 

enredo do filme, mas,  na verdade, o recurso, aqui,  parece também, em uma  segunda leitura, referir-se  

ao que eles não esperavam  que acontecesse quando  assistiam ao filme: o  projetor quebrar no meio  

da sessão. Além disso, o  fato de ganharem novos  ingressos para verem a  continuação do filme e o  

fato de Mamu achar que  esse fim será o alternativo,  já que o filme teve um final anterior, gera também  

humor na tirinha. 

 
Atividade 2a: Oração  subordinada adverbial  causal. 

 

 

 

 


