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PROGRAMA ESCOLA SEM MUROS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL II

Ano: 9 º
Habilidade: (HCEF08LP09T) Identificar, em textos lidos, orações
subordinadas com conjunções de uso frequente, em especial as que
integram as orações subordinadas adverbiais, incorporando-as às suas
próprias produções.

ATIVIDADES
1. Em textos expositivos ou argumentativos, as orações subordinadas
adverbiais são recursos expressivos importantes para a construção de sentidos.
Observe o uso delas no trecho da reportagem a seguir.
Cuidar de gatos é tão mais fácil que de cães, como dizem?
Gatos são seres autolimpantes, não precisam passear como cães e
ficam sozinhos em casa por vários dias quando viajamos, sem ao menos se
abalarem. Todo gateiro já ouviu pelo menos uma dessas afirmações de algum
tutor de gato. Isso porque não é raro encontrar tutores que, embora amem seus
animais, por falta de informação, acabam negligenciando algumas
necessidades básicas de seus gatos achando que eles são de fácil manejo,
tanto comportamental como médico. A. F. S. de O., microempreendedora de
Ibirité, MG, é tutora de dois felinos e dois cães e acredita que essa ideia tenha
surgido por conta do temperamento mais reservado dos felinos. “Porém, se não
forem criados de forma correta, podem ficar depressivos e doentes”, atesta.

Assim, para investigar a relação entre tratos essenciais de gatos e cães, nós,
da
Pulo
do
Gato,
conversamos
com
médicos
veterinários,
comportamentalistas e tutores que criam com o mesmo zelo os dois pets, para
demonstrar que, embora os bichamos pareçam dar menos trabalho, precisam
de outros cuidados que cachorros dispensam.
Higiene não se resume às lambidas
Gatos fazem, de fato, a sua própria higiene, de forma mais
“caprichada” que seus colegas caninos. “Gatos são muito bons na
autolimpeza. Então, o natural do felino é ter esse cuidado com os pelos e não
necessitar de banho. Quando os gatos não estão cuidando dos seus pelos é
até sinal de problema na saúde ou de comportamento”, revela J. [consultora
comportamentalista de felinos]

[...]
Disponível em: https://www.cbnvitoria.com.br/.

2. Releia o texto e, principalmente, as orações sublinhadas. Depois,
encaixe-as de acordo com as indicações.
a) Encontre uma oração que traduz a ideia de que algo é expresso de
acordo com a visão de outras pessoas
b) Qual das orações sublinhadas exprime a noção de tempo?
c) Ao menos uma das orações sublinhadas exprime noção de causa. Qual?
d) Duas orações expressam uma concessão, isto é, uma oposição. Quais
são?
e) Uma oração que expressa semelhança ou diferença entre dois
elementos
f) Há, ao menos, uma oração que traduz a noção de condição. Qual é ela?
g) Ao menos uma oração do texto expressa finalidade ou objetivo de a
revista ter conversado com especialistas. Qual é?
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