
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 2ª SEMANA 

ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA (9º ANO A) 
 

AULAS DA SEMANA: 30/03 a 03/04 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Transitividade e complementos verbais; 
Ortografia: a cerca de, acerca de, há cerca de. 
 
Habilidades 
Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes 
campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar 
da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com 
maior autonomia e protagonismo na vida social. 
 
Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de 
seus usuários e da comunidade a que pertencem. 
 
Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de 
variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 
 
Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação 
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual. 
 
De acordo com as diretrizes dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 
pretende-se: 
 
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e 
indiretos de verbos transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente. 
 
(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da 
oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores). 
 
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e 
indiretos de verbos transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente. 
 
(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos 
definido ou indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito 
ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos. 
 
 



                                                                     

  

 
 
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, 
regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. 
 
(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico.       
 
Atividades 
Livro de Língua Portuguesa 
 
Unidade 1: Capítulo 2 – Encontros culturais 

O estudo da língua: Transitividade verbal e complementos verbais (páginas 70 e 71, exercícios 

4 a 6); O estudo da língua: Transitividade verbal e complementos verbais – Vamos fazer 

(páginas 72 a 80, exercícios 1 a 5) 

Conceituação e explicação em relação à transitividade verbal (verbos intransitivos, verbos 

transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos) e aos 

complementos verbais (objeto direto e objeto indireto). 

Exercícios sobre transitividade e complementos verbais. 

 

Unidade 1: Capítulo 2 – Encontros culturais 

Ortografia: a cerca de, acerca de, há cerca de (páginas 81 e 82, ex. 1 a 4); Ortografia: a cerca 

de, acerca de, há cerca de – Vamos fazer (págs. 82 a 84, ex. 1 e 2) 

Explicação em relação ao uso das expressões a cerca de, acerca de, há cerca de. 

Exercícios sobre as expressões a cerca de, acerca de, há cerca de. 

 
Orientações 

Terça-feira (31/03) 
 
Solicitar-se-á a realização dos exercícios sobre Transitividade e complementos verbais, 
propostos no livro didático de Língua Portuguesa. 

Quarta-feira (01/04) 
 
Solicitar-se-á a realização dos exercícios sobre o uso das Expressões a cerca de, acerca 
de, há cerca de, propostos no livro didático de Língua Portuguesa. 

Quinta-feira (02/04) 
 
Corrigir-se-ão os exercícios relacionados à Transitividade e complementos verbais e às 
Expressões a cerca de, acerca de, há cerca de, com disponibilização de gabarito no 
Google Classroom. 

 
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com o professor pelo Fórum, no 
aplicativo, ou na sala virtual da turma no Google Classroom. 
 
Bons estudos! 
 


