
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – disciplina Gramática 

Conteúdo: 
  
Texto /concordância / colocação pronominal 

2º m Lista de exercícios 

1. Indique a alternativa correta:  

a) Tratavam-se de questões fundamentais. 

b) Comprou-se terrenos no subúrbio. 

c) Precisam-se de datilógrafas. 

d) Reformam-se ternos. 

e) Obedeceram-se aos severos regulamentos. 

2. Indique a alternativa correta:  

a) Filmes, novelas, boas conversas, nada o tiravam da apatia. 

b) A pátria não é ninguém: são todos. 

c) Se não vier as chuvas, como faremos? 

d) É precaríssima as condições do prédio. 

e) Vossa Senhoria vos preocupais demasiadamente com a vossa imagem. 

3. Num dos provérbios abaixo não se observa a concordância prescrita pela 

gramática.  

a) Não se apanham moscas com vinagre. 

b) Casamento e mortalha no céu se talha. 

c) Quem ama o feio, bonito lhe parece. 

d) De boas ceias, as sepulturas estão cheias. 

e) Quem cabras não tem e cabritos vende, de algum lugar lhe vêm. 

4. Complete adequadamente:  

a) Um dos seus sonhos ___________ morrer na terra natal. (era/eram) 

b) Aqui não ___________ os sítios onde eu brincava. (existe/ existem) 

c) Uma porção de sábias __________ na laranjeira. (cantava/ cantavam) 

d) Não __________ em minha terra belezas naturais. (falta/ faltam) 

e) Sou eu que ___________morrer ouvindo o canto do sabiá. (quero / quer) 

5. Informo a Vossas Senhorias que, ______seguem a carta, o relatório e a cópia 

que nos solicitaram, e que estão inteiramente à ___________ disposição para 

exame.  

a) Incluso, vossa 

b) Inclusos, sua 

c) Incluso, sua 

d) Inclusa, vossa 

e) Inclusos, vossa 
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6. Classifique como aposto ou vocativo: 

a) A família, célula da sociedade, não deve ser desfeita. 

b) Nunca fiz isso, professor. 

c) Marcos, o professor de ciências, faltou. 

7. Por que não se pode dizer :”Fazem anos que ele mora ali.”? 

8. Mulheres sempre dizem (obrigado, obrigada) e tudo o que fazem é por si 

(mesma, mesmas). 

9. Complete  com meio ou meia: 

a)  Ela está ________________ cansada. 

b) ___________ laranja será suficiente. 

c) Logo será meio dia e ____________. 

10. Quando é que se pode utilizar a palavra “bastantes”? 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Gabarito 

1. D 

2. B 

3. B 

4. Era/ existem/ cantava/ faltam/ quero 

5. B 

6. Aposto / vocativo/ aposto 

7. 7 

8. O verbo fazer está indicando tempo, logo é impessoal. 

9. Meio/ meia/ meia 

10.  Quando for adjetivo, pois irá concordar com o substantivo. 

 

 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – disciplina Literatura 

Conteúdo: 
Segunda geração modernista – poesia 

Carlos Drummond de Andrade 

Murilo Mendes  

Colégio FAAT 
Ensino Fundamental e Médio 



Vinícius de Moraes 

Segunda geração modernista – prosa 

Rachel de Queirós 

Jorge Amado 

Graciliano Ramos 

 

 

2º m Lista de exercícios 

1. Por que se convencionou chamar a prosa da segunda geração modernista de regionalista? 

(UNICAMP 2008- adaptada) Leia o seguinte trecho do capítulo “Contas”, de Vidas Secas. 

 Tinha a obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente, conhecia do seu lugar. Bem. 

Nascera com esse destino, ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. Que 

fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-

se-ia. (...) Era a sina. O pai vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. Cortar 

mandacaru, ensebar látegos – aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais 

nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um 

cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos 

ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. 

(Graciliano Ramos, Vidas Secas. 103ª. ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 2007, p.97.) 

 

2) Que visão Fabiano tem de sua própria condição? Justifique. 
3) Qual é a relação existente entre essa visão que Fabiano tem de si mesmo e o nome dos 

personagens do romance? 
4) Essa maneira como Fabiano se vê retoma uma importante característica do Naturalismo, 

porém com objetivos diversos. Que característica é essa? Em que aspectos se diferencia do 
Naturalismo? 
 
 
Leia o trecho abaixo: 
“Uma flor ainda desbotada 
ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios 

garanto que uma flor nasceu. 

Sua cor não se percebe, 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome ainda não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 



É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

 

Este é um fragmento do poema “A flor e a náusea”, do livro A rosa do povo de Carlos 

Drummond de Andrade. 

 

5) Descreva o momento histórico em que poema foi escrito e relacione-o ao poema.  
6) O que a flor representa? 

Leia o poema abaixo: 
 
Soneto de fidelidade (Vinícius de Moraes) 
 
De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento 
 
E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
 
 
7. O poema conserva traços formais rejeitados pelos modernistas da segunda fase. Quais 
são? 
8. Por que o poema pode ser classificado como modernista? 
 
9. Que características específicas da segunda geração romântica se apresentam no poema? 
 
10. A visão de amor apresentada pelo eu-lírico se enquadra na visão modernista? Justifique. 
 

Gabarito 

 

Gabarito Lista de recuperação – Quarto Bimestre – Segundo Ano 

1. Convencionou-se chamar a segunda geração modernista de regionalista porque os 

autores desse período abordavam em suas obras diferentes regiões do Brasil, tratando 

de maneira crítica os problemas relacionados a cada uma dessas regiões. 

 

2. Fabiano se via como um indivíduo incapaz de ascender socialmente ou ocupar 

posições de destaque. Há vários trechos que essa visão, tais como “conhecia do seu 

lugar”, “ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim”.  

 



3. Seus filhos não têm nome. São chamados apenas de menino mais novo e menino mais 

velho. Isso indica o rebaixamento a que eles eram submetidos devido à sua condição 

socioeconômica.  

 

4. Essa característica é a zoomorfização, ou seja, os personagens comportam-se como 

animais e são comparados a eles. Neste período, diferentemente do Naturalismo, este 

recurso é usado não apenas para comprovar uma teoria, o determinismo, mas criticar 

as condições desumanas a que essas pessoas estavam submetidas. 

 

 

5. Esse poema foi escrito após o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, um período 

conturbado e no qual os indivíduos se demonstravam extremamente frágeis.  

 

6. A flor representa a esperança.Os novos tempos que viriam após o término da guerra. 

 

 

7. A utilização do soneto e uma linguagem mais formal. 

8. Porque apresenta um amor não idealizado e também temas próprios do cotidiano. 

 

9. Como é próprio da segunda geração modernista o poema alia elementos da tradição 

( o uso do soneto) a elementos da modernidade (retrato do cotidiano.  

10. Sim, porque rompe com a idealização romântica. Isso porque apresenta um amor 

que pode acabar e justamente por isso deve ser tão intenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


