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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para quarta-feira (18 de Novembro de 2020) –2 horas-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -  Orações Reduzidas. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 18 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler as páginas 99, 100 e 101 sobre as orações reduzidas. 

2. Responder às páginas 102 e 103. 

 

 

 

 



Correção referente ao dia 17-11 – Apostila volume 4 

Página 96, 97 e 98 

Atividade 1: O artista ganha menos reconhecimento porque, por diversos anos,  encontrava-se 

fora do eixo Rio-São Paulo, polos de produção artística do país na  época. Ademais, 

características como a timidez e sua radical originalidade também  contribuíram para essa 

situação. 

Atividade 2a: Dias-Pino se descreve como um pensador gráfico. 

Atividade 2b: A descrição significa que o artista encontra, na estética visual, o  componente 

mais importante de sua obra. 

Atividade 2c: Resposta  pessoal. Espera-se que  os alunos, por meio da leitura do texto, notem 

que  a poesia visual preza pela  dimensão daquilo que se  vê. Sendo assim, o artista,  ao colocar 

como ponto crucial de sua obra o gráfico,  explora profundamente a  essência dessa forma de  

fazer poesia. 

Atividade 3: A exposição  reunia poemas dobráveis  e remontáveis, poemas formados por 

combinações  numéricas e gráficos  matemáticos, poemas sem  palavras, compostos apenas  

com imagens. 

Atividade 4a: O elemento  é a audácia formal. 

Atividade 4b: Ao  caracterizar o livro como  audacioso, pode-se  interpretar que sua  

composição formal foi  considerada ousada, ou  seja, uma composição que  quebrou com os 

padrões da  produção artística da época. 

Atividade 5: F/V/V/F/F. 

Atividade 6: Na primeira  afirmação, os poemas de Wlademir Dias-Pino  manifestam-se de 

diversas  formas, podendo se utilizar  das palavras ou não. Na quarta afirmação, a  dimensão 

que rege suas  produções é a visual. Na  quinta afirmação, as peças  de Dias-Pino quebram  

com a tradição formal e,  por isso, são consideradas  pioneiras, criando, dessa forma, um novo 

legado para  as artes visuais. 

 

 

 

 

 

 

 


