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SEGUE 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA 27 
20/09/2021 A 24/09/2021 

1. Leia:  

 

Disponível em: http://www.telaquente.com.br/site/index.php. 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

PROFESSOR(A): MÔNICA SANTOS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 AULAS 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 26/09/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: PRONOME RELATIVO 

HABILIDADE(S): (EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e 
suportes – romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, 
biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, 
poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET COM ACESSO À INTERNET; CADERNO; CANETA, LÁPIS E BORRACHA. 

ORIENTAÇÕES: COPIE OS ENUNCIADOS (OU IMPRIMA) E RESPONDA NO CADERNO; ENVIE FOTO DA TAREFA CONCLUÍDA PARA A 

PROFESSORA (CASO RETIRE A ATIVIDADE NA ESCOLA, ENTREGUE-A NO MESMO LOCAL). 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: de terça a sexta-feira, das 07h00 às 12h20. 



 

Questão 1 – No terceiro quadrinho, a expressão “A partir de agora” introduz uma mudança de 

comportamento do garoto. Identifique-a: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – A afirmação de Charlie Brown no último quadrinho demonstra: 

a) o seu compromisso com o amigo.  

b) a sua insatisfação com os programas televisivos.  

c) a incoerência de sua atitude.  

d) a sua alegria em escrever para o amigo.  

 

Nas questões 3 e 4, identifique a ideia introduzida pelo termo destacado:  

 

Questão 3 – “[...] fazendo coisas como ler livros e escrever cartas.”.  

a) comparação 

b) explicação 

c) prioridade 

d) exemplificação 

 

Questão 4 – “Tenho que terminar agora porque meu programa favorito vai começar.”.  

a) causa 

b) consequência 

c) tempo 

d) afetividade  

 


