
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – disciplina Gramática 

Conteúdo: 
  
Texto / crase / pontuação / sintaxe 
 

 

Lista de exercícios 

Lista de exercícios 3º M / 4º bimestre 

1. Explique a diferença de sentido que há em : 

Parecia agradável à primeira vista. 

Parecia agradável a primeira vista. 

______________________________________________________________

______________________________________________________  

2. Preencha corretamente : 

a) _______ cerca de quinhentos metros _____ leste do farol, encontrou-se, 

_______poucos dias, um navio antigo. 

b) _______certa altura, cansou-o______ demora, e pôs-se______reclamar. 

3. Explique a diferença de sentido entre: 

Muitos espíritos sem dúvida passarão a duvidar. 

Muitos espíritos, sem dúvida, passarão a duvidar. 

 

4.Assinale a correta : 

a) Hoje, eu daria o mesmo conselho, menos doutrina e, mais análise. 

b) Hoje eu daria o mesmo conselho: menos doutrina e mais análise. 

c) Hoje, eu, daria o mesmo conselho, menos doutrina e mais análise. 

d) Hoje eu daria o mesmo conselho menos doutrina e mais análise. 

e) Hoje eu, daria o mesmo conselho: menos doutrina, e, mais análise. 

5. “Ele me tratou como um irmão.” Essa frase é ambígua. Explique. 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

6.  (Santa Casa – SP) “Apesar de ter uma inteligência notável, não 

conseguia entender as razões alheias.” Comece com : “Tinha uma 

inteligência ...”  

a) Portanto 

b) Sendo que 

c) A fim de que 

d) No entanto 
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e) Desde que 

7. (Santa Casa – SP) Seja racional, pois aqui não cabem critérios 

subjetivos.” Comece com: “Aqui não cabem ...”  

a) Portanto 

b) Visto que 

c) Para isso 

d) Posto que 

e) Não obstante 

8. Una as orações respeitando o uso do pronome relativo adequado:  

Causa remorso e desconforto viver no Brasil. No Brasil, muitas crianças 

são transformadas em problema policial. 

___________________________________________________________

___________________________________________________ 

9. Complete adequadamente:  

a) Muitos problemas _______________ cujas consequências convivemos 

há anos continuam intocados. 

b) Vários amigos ____________quem sempre lhe falo estarão hoje à 

noite na festa. 

10. Explique a diferença que há entre:  

Saiu à francesa. / Saiu a francesa. 

_____________________________________________________ 

    

 

Gabarito 

1.Na primeira é adjunto adverbial de tempo/modo./ Na segunda, é sujeito. 

2.a) A, a, há 

b) A, a, a 

3. Fato natural. / ênfase. 

4.b 

5.Quem agiu como um irmão? 

6.d 

7.a 

8. Causa remorso e desconforto viver no Brasil onde muitas crianças são 

transformadas em problema policial. 

9.a) com / b) de 

10. Sujeito / Adj. Adv. De modo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre - Literatura 

Conteúdo: 
 Semana de Arte Moderna – 1ª e 2ª geração modernista; 

 3ª Geração Modernista e Literatura Contemporânea. 
 

 

Lista de exercícios 

 

01- (PUC-PR) Assinale a alternativa correta para as características do Modernismo 

de 1922, também chamado de “fase heroica”. 

a) Espírito polêmico e destruidor, valorização poética do cotidiano, nacionalismo, 

busca da originalidade a qualquer preço. 

b) Temática ampla com preocupação filosófica, predomínio do romance regionalista, 

valorização do cotidiano, nacionalismo. 

c) Espírito polêmico, busca da originalidade, predomínio do romance psicológico, 

valorização da cidade e das máquinas. 

d) Visão futurista, espírito polêmico e destruidor, predomínio da prosa poética, 

valorização da cidade e das máquinas. 

e) Valorização poética do cotidiano, linguagem repleta de neologismos, nacionalismo 

e busca da poesia na natureza. 

 

 

Texto I 

O canto do guerreiro 

Aqui na floresta 
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Dos ventos batida, 

Façanhas de bravos 

Não geram escravos, 

Que estimem a vida 

Sem guerra e lidar. 

— Ouvi-me, Guerreiros, 

— Ouvi meu cantar. 

Valente na guerra, 

Quem há, como eu sou? 

Quem vibra o tacape 

Com mais valentia? 

Quem golpes daria 

Fatais, como eu dou? 

— Guerreiros, ouvi-me; 

— Quem há, como eu sou? 

Gonçalves Dias 

 

Texto II 

Macunaíma 

(Epílogo) 

Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera 

tangolomângolo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não 

havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros arrastadouros 

meios-barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto... Um silêncio 

imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem 

falar da tribo nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do Herói? 



Mário de Andrade 

 

02-  A leitura comparativa dos dois textos indica que: 

a) ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro apresentada de forma 

realista e heroica, como símbolo máximo do nacionalismo romântico. 

b) a abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é discriminatória em 

relação aos povos indígenas do Brasil. 

c) as perguntas “– Quem há, como eu sou?” (1º texto) e “Quem podia saber do 

Herói?” (2º texto) expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. 

d) o texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos 

indígenas como resultado do processo de colonização no Brasil. 

e) os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se 

poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do 

narrador, no segundo texto. 

 

03- (Mackenzie-SP) Considere as seguintes afirmações acerca da poesia modernista 

brasileira. 

I. Valorizou a concepção idealizada da figura feminina. 

II. No tratamento de alguns temas, manteve um diálogo irreverente com a tradição 

literária. 

III. Recuperou a imagem da “mulher fatal”, enaltecida pelos clássicos, mas em versos 

livres e brancos. 

IV. Adotou uma linguagem prosaica, cujo ritmo fluente revela a marca da oralidade. 

Assinale: 

a) se apenas I estiver correta. 

b) se apenas IV estiver correta. 

c) se apenas I e III estiverem corretas. 

d) se apenas I e IV estiverem corretas. 



e) se apenas II e IV estiverem corretas 

 

(Unifesp) 

Versos de Natal 

Espelho, amigo verdadeiro, 

Tu refletes as minhas rugas, 

Os meus cabelos brancos, 

Os meus olhos míopes e cansados. 

Espelho, amigo verdadeiro, 

Mestre do realismo exato e minucioso, 

Obrigado, obrigado! 

Mas se fosses mágico, 

Penetrarias até ao fundo desse homem triste, 

Descobririas o menino que sustenta esse homem, 

O menino que não quer morrer, 

Que não morrerá senão comigo, 

O menino que todos os anos na véspera do Natal 

Pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta. 

Manuel Bandeira 

 

04- Sobre Manuel Bandeira, é correto afirmar que: 

a) a insistência em temas relacionados ao sonho e à fantasia aponta para uma 

concepção de vida fugidia e distanciada da realidade. Dessa forma, entende-se o poeta na 

transição entre o Realismo e o Modernismo. 

b) sua obra é muito pouco alinhada ao Modernismo, pois sua expressão exclui por 

completo a linguagem popular, priorizando a erudição e a contenção criadora. 



c) o desapego aos temas do cotidiano o aponta como um poeta que, embora inserido 

no Modernismo, está muito distanciado das causas sociais e da busca de uma identidade 

nacional, como fizeram seus contemporâneos. 

d) o movimento modernista teve com seu trabalho e com o de poetas como Oswald e 

Mário de Andrade a base de sua criação. Bandeira recriou literariamente suas experiências 

pessoais, com temas como o amor, a morte e a solidão, aos quais conferiu um valor mais 

universal. 

e) o poeta trata de temas bastante recorrentes ao Romantismo, como a saudade, a 

infância e a solidão. Além disso, expressa-se como os românticos, já que tem uma visão 

idealizada do mundo. Daí seu distanciamento dos demais modernistas da primeira fase. 

 

 

(Unicamp-SP) 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. 

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 103. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 97. 

 

05- Que visão Fabiano tem de sua própria condição? Justifique. 

 

06- Explique a referência que ele faz aos “homens ricos” com base no enredo do 

livro. 

 



 

 

Textos para as questões seguintes. 

 

Motivo 

 

Eu canto porque o instante existe 

e a minha vida está completa. 

Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 

 

Irmão das coisas fugidias, 

Não sinto gozo nem tormento. 

Atravesso noites e dias 

no vento. 

 

Se desmorono ou se edifico, 

se permaneço ou me desfaço, 

_ não sei, não sei. Não sei se fico 

ou passo. 

 

Sei que canto. E a canção é tudo. 

Tem sangue eterno a asa ritmada. 

E um dia sei que estarei mudo: 

_ mais nada. 



 

Retrato 

 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo. 

 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

 

Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa, tão fácil: 

_ Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

 

07 – Destaque versos dos poemas que comprovem uma característica marcante da 

obra de Cecília Meireles: a fugacidade do tempo. 

 

08 – Cecília Meireles trabalha muito bem o ritmo de seus poemas. Destaque os 

versos que determinam o ritmo do poema “Retrato”. 

 

(PUC – Rio) Leia o texto abaixo e responda ao que se pede 



 

Soneto 92 ambíguo 

 

Quem quer a exatidão não é poeta. 

Poetas têm o dom da ambiguidade. 

A imagem pode ser falsa ou verdade, 

depende só de como se interpreta. 

 

O matemático é uma linha reta. 

Filósofos duvidam da unidade. 

Católicos têm fé numa Trindade. 

Mas o poeta nunca se completa. 

 

Quer no “duplipensar” do autor inglês, 

quer seja o “VIVA VAIA” do concreto 

ou triplo trocadilho, a dois por três, 

 

Palavra de poeta não tem teto, 

tem piso, onde rasteja este freguês 

do pé perverso, meu pé predileto. 

Glauco Mattoso 

 

09  – Explique, com suas palavras, o que significa “duplipensar” no texto. 

 



10 – Por que se pode afirmar que o “Soneto 92 ambíguo” é um poema 

contemporâneo? 

 

Gabarito: 

01- a 

02- c 

03- e 

04- d 

05-  Fabiano sente-se espezinhado em todos os aspectos. Aceita com certo fatalismo 

sua condição subalterna (“nascera com esse destino”), mas os outros tentam tirar dele até 

esse pouco a que tem direito; daí sua revolta que, no entanto, não tem como traduzir-se em 

ação. 

06-  Os “homens ricos” são todos aqueles que podem mandar nele, que têm poder 

ou autoridade de submetê-lo, como o patrão, o soldado amarelo, o fiscal. 

07- “Eu não tinha este rosto de hoje/eu não tinha estas mãos sem força/ em que 

espelho ficou perdida minha face?” 

08- “Assim tão calmo, assim tão triste, assim magro/ Tão simples, tão certo, tão fácil”. 

09- Pensar duas vezes; pensar novamente. 

10- Pela inovação e ousadia na escolha dos termos. Pela adoção de versos livres e 

brancos pelo coloquialismo. 

 

 

 


