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Português – 9º ano 

 

Professora Cecilia de Aguiar Bergamin 

 

 

Entrega dos itens 2 e 3: 10/12 no dia e horário da prova de recuperação.  

 

Caros estudantes,  

 

O principal objetivo deste trabalho de recuperação será garantir a realização da leitura 

literária e exercitar a habilidade de expressá-la. Os conteúdos de gramática também 

serão trabalhados. 

 

1. Faremos uma prova de recuperação sobre a leitura de A metamorfose de Franz 

Kafka. O texto da prova deverá revelar a trajetória completa e detalhada de 

Gregor Samsa, após viver a sua metamorfose. Além disso, você deverá escolher 

um dos temas a seguir: corpo, trabalho, família, liberdade ou dinheiro, para ajudá-

lo(a) a interpretar a transformação vivida pela personagem e o final da obra. 

 

2. Você deve escrever uma pequena resenha crítica sobre o livro Admirável Mundo 

Novo de Aldous Huxley, seguindo as orientações abaixo. 

a. Indique o título da obra, o autor, a editora e o ano de publicação. 

b. Faça um resumo curto mas completo do enredo, considerando as três partes 

do texto: a introdução ao novo mundo; a viagem à Reserva Natural; e os 

desdobramentos dessa viagem para as personagens da história. 

c. Comente os aspectos críticos e distópicos da obra, comparando o mundo novo 

com a nossa realidade atual. 

 



3. Formule uma “prova de gramática” para alunos do nono ano, que, ao ser 

respondida, dê conta de explicar o que são e dar exemplos corretos de cada um 

dos seguintes conceitos gramaticais. Responda sua prova. 

 

 

1. VERBO INTRANSITIVO; 

2. VERBO TRANSITIVO DIRETO; 

3. OBJETO DIRETO; 

4. VERBO TRANSITIVO INDIRETO; 

5. OBJETO INDIRETO; 

6. VERBO TRANSITIVO DIRETO E INDIRETO; 

7. COMPLEMENTO NOMINAL; 

8. PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO; 

9. PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO. 

 

 

A prova de recuperação será sobre A metamorfose de Franz Kafka. Durante a prova você 

poderá consultar o seu próprio livro (editado em papel).  

 

Bom trabalho! 

Cecilia.   


