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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para sexta-feira (20 de Novembro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -  Poema. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 20 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler as páginas da seção sentidos do texto (págs. 104 e 105) e resolver os exercícios. 

 

 

 

 

Correção referente ao dia 18-11 – Apostila volume 4 



Página 102 e 103 

Atividade 1a: Oração  subordinada adverbial. 

Atividade 1b: Oração  subordinada adverbial. 

Atividade 1c: Oração  subordinada adjetiva. 

Atividade 1d: Oração  subordinada substantiva. 

Atividade 1e: Oração  subordinada adverbial. 

Atividade 2a: Queria mais  tempo para se arrumar  para a festa. 

Atividade 2b: Os meninos  tinham medo de levar  bronca. 

Atividade 2c: Vimos uma  moça pedindo esmolas  na rua. 

Atividade 2d: É preciso  reler seu texto. 

Atividade 2e: A professora  deixou cantarmos os  parabéns na aula. 

Atividade 3a: Nesse  período, não é possível  saber se o jogador  trapaceava durante um  jogo 

ou se o juiz precisou  trapacear para pegar um  jogador em flagra. 

Atividade 3b: O jogador  que trapaceava foi pego no  flagra pelo juiz. O juiz, trapaceando, 

pegou  o jogador no flagra. 

Atividade 3c: É mais  plausível a possibilidade  de o jogador estar trapaceando e ter sido pego  

no flagra pelo juiz – porque  não é esperado, nem  permitido, que um juiz trapaceie. 

Atividade 4a: “Tenho  uma carta pra entregar da  Joelma terminando tudo  com o Luiz!”. 

Atividade 4b: “Tenho  uma carta pra entregar da  Joelma que termina tudo  com o Luiz!”. 

Atividade 4c: O efeito  de humor é gerado pelo  carteiro que, além de ler  as cartas que 

entrega, as  altera para evitar mágoas  nos destinatários. 

 

 

 

 

 

 

 

 


