
 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina Gramática 
 

1º EM 

 
Carinhoso 
Meu coração 
Não sei por que 
Bate feliz  
Quando te vê 
E os meus olhos ficam sorrindo 
E pela rua vão te seguindo 
Mas mesmo assim  
Foges de mim... 
(Pixinguinha) 

1.Quais são os pronomes que aparecem na música?  
___________________________________________________________________ 
2. Classifique-os.: 
___________________________________________________________________
________ 

3.”Tantos cantores pelo mundo... 
      Ninguém me disse antes. 
      Ninguém me disse nada.” 

No trecho acima ocorre que tipo de pronome? ______________________________ 
4. Quais são considerados substantivos e quais são os adjetivos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5. Complete com a forma apropriada do pronome pessoal da primeira pessoa do 
singular  
a) Este caderno é para ____________ fazer minhas anotações. 
b) Não há nada pendente entre ___________ e ele. 
c) Não parta sem ____________. 
d) Para ____________ está claro quem foi o responsável pelo desvio de verbas. 
6. Este é Renato. Eu posso contar com a ajuda de Renato. Una as orações usando 
pronome relativo.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
7. Explique os dois sentidos que podem ser atribuídos à frase: “Vi uma fotografia sua 
no metrô.”  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
8. Complete com pronomes oblíquos (o, os, lhe, lhes etc):  
a) Eu __________ desconheço. 

Conteúdo: 

 
Texto / pronomes 

Colégio FAAT 
Ensino Fundamental e Médio 



b) Roubaram-___________o carro. 
c) Obrigaram-___________ a sair. 
9. Substitua o termo em destaque pelo pronome oblíquo correspondente:  
a) Encontraram o corpo na estufa._______________________________________ 
b) Arrancara do peito uma cruz de 

ametista.________________________________ 
10. Crie uma oração que possua pronomes interrogativos, possessivos e 
demonstrativos concomitantemente: 

 
 
 
 
 
 
 
Gabarito: 

1. Meu / te/ meus/ te 
2. Pronomes oblíquos e pronomes possessivos 
3. Pronomes indefinidos 
4. Substantivos: ninguém / nada 

Adjetivos: tantos 
5. Eu/ mim/ mim  
6. Este é Renato com cuja ajuda posso contar 
7. A pessoa estava estampada na foto./ A foto pertencia à pessoa. 
8. O / lhe/ no 
9. Encontraram- no na estufa. / Arrancara-a do peito. 
10.  Pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina Literatura 
 

1º EM 
 
Conteúdo: Barroco 

Reforma e Contrarreforma 

Conceptismo e cultismo 

Conteúdo: 

 
Texto / pronomes 

Colégio FAAT 
Ensino Fundamental e Médio 



Pde. Antonio Vieira 

Gregório de Matos 

Arcadismo 

Cláudio Manoel da Costa 

Tomás Antônio Gonzaga 
 

1. Gregório de Matos produziu poesias líricas amorosas e religiosas. Em sua lírica amorosa, 

como Gregório apresenta a mulher? Na lírica religiosa, qual a ideia deste poeta barroco em 

relação a Deus e ao pecado? 

 

2. “Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que conheça, há de dividi-la 

para que se distinga, há de prová-la com a Escritura, há de declará-la com a razão, há de 

confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as 

circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se 

devem evitar; há de responder às dúvidas, há de satisfazer às dificuldades, há de impugnar e 

refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários, e depois disto há de colher, 

há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar.”  Padre Antônio Vieira 

Este trecho do Sermão da sexagésima, de autoria do Padre Antônio Vieira, aponta as partes 

que compõem o discurso argumentativo e ilustra o Barroco, em seu estilo conceptista. 

Em que consiste este estilo?  

 

3. Leia o poema a seguir. 

À sua mulher antes de casar 

Discreta, e formosíssima Maria, 

Enquanto estamos vendo a qualquer hora 

Em tuas faces a rosada Aurora, 

Em teus olhos, e boca o Sol, e o dia: 

 

Enquanto com gentil descortesia 

O ar, que fresco Adônis te namora, 

Te espalha a rica trança voadora, 

Quando vem passear-te pela fria: 

 

Goza, goza da flor da mocidade, 

Que o tempo trota a toda ligeireza, 



E imprime em toda a flor sua pisada. 

 

Oh, não aguardes, que a madura idade 

Te converta em flor, essa beleza 

Em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. 

( Gregório de Matos ) 

 

Como se apresenta nele o conceito de efemeridade, tão presente nos poemas barrocos. Dê 

exemplos com trechos do texto. 

 

4. Leia o texto abaixo. 

Lira XIV 

Minha bela Marília, tudo passa;  

A sorte deste mundo é mal segura;  

Se vem depois dos males a ventura,  

Vem depois dos prazeres a desgraça.  

Estão os mesmos Deuses 

Sujeitos ao poder ímpio Fado:  

Apolo já fugiu do Céu brilhante,  

Já foi Pastor de gado. 

 Qual o significado dos versos “Minha bela Marília, Tudo passa/ A sorte desse mundo é mal 

segura/ Se vem depois dos males a ventura/ Vem depois dos prazeres a desgraça.”? 

5. ALTÉIA 

(Cláudio Manuel da Costa) 

Aquele pastor amante, 

Que nas úmidas ribeiras 

Deste cristalino rio 

Guiava as brancas ovelhas; 

 

Aquele, que muitas vezes 

Afinando a doce avena, 

Parou as ligeiras águas, 



Moveu as bárbaras penhas; 

 

Sobre uma rocha sentado 

Caladamente se queixa: 

Que para formar as vozes, 

Teme, que o ar as perceba. 

(in: POEMAS de Cláudio Manuel da Costa. São Paulo: Cultrix, 1966, p. 156.) 

Neste fragmento da obra ALTÉIA, de Cláudio Manuel da Costa, há características peculiares do 

Arcadismo. 

Escreva duas dessas características e justifique sua resposta com passagens do texto. 

 

6. LIRA 14 (Parte I) 

Minha bela Marília, tudo passa; 

a sorte deste mundo é mal segura; 

se vem depois dos males a ventura, 

vem depois dos prazeres a desgraça. 

.................................................................... 

Que havemos de esperar, Marília bela? 

que vão passando os florescentes dias? 

As glórias, que vêm tarde, já vêm frias; 

e pode enfim mudar-se a nossa estrela. 

Ah! não, minha Marília, 

Aproveite-se o tempo, antes que faça 

o estrago de roubar ao corpo as forças 

e ao semblante a graça. 

(TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA,"Marília de Dirceu") 

Qual a "filosofia de vida" sugerida pela passagem do tempo ao eu lírico do poema de Tomás 

Antônio Gonzaga? 

 

Sobre o Barroco, responda: 

7. Qual foi o momento histórico em que emergiu?  

8. Qual é a relação entre esse momento histórico e as características desse movimento? 



Sobre o Arcadismo, responda:  

9. Qual foi o momento histórico em que emergiu. 

10. Qual é a relação entre essas características e o momento histórico em que se inseriu o 

movimento?  

 

Gabarito 

Gabarito Lista de exercícios para a recuperação – Primeiro ano – Terceiro Bimestre 

1. Em sua produção lírica, Gregório de Matos se mostra um poeta angustiado em face à vida, 

à religião e ao amor. Na poesia lírico-amorosa, o poeta revela sua amada, uma mulher bela 

que é constantemente comparada aos elementos da natureza. Além disso, ao mesmo tempo 

que o amor desperta os desejos corporais, o poeta é assaltado pela culpa e pela angústia do 

pecado. 

A preocupação religiosa do escritor revela-se no grande número de textos que tratam do tema 

da salvação espiritual do homem. 

2. Conceptismo, também chamado de conceitismo, é uma vertente literária do estilo barroco 

surgida em meados do século XVII na Espanha. A literatura conceptista é marcada pelo jogo 

de ideias (conceitos), em que é construído um raciocínio lógico, racionalista, com retórica 

aprimorada. Muitas vezes são buscadas respostas para um fenômeno que antes eram 

atribuídos à obra de Deus. 

 

3. Como se apresenta nele o conceito de efemeridade, tão presente nos poemas barrocos. Dê 

exemplos com trechos do texto. 

No poema, o eu-lírico alerta sua amada para que aproveite a vida antes que seja tarde e que 

chegue a velhice, já que o tempo passa rapidamente. “Oh, não aguardes, que a madura idade/ 

Te converta em flor, essa beleza/Em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada.” 

 

4. Nesses versos, o eu-lírico utiliza o tema Carpe diem, tão comum à poesia árcade, alertando 

sua amada de que tudo na vida é passageiro. 

5. A figura do pastor (Aquele pastor amante,/Que nas úmidas ribeiras/Deste cristalino rio 

Guiava as brancas ovelhas) e o bucolismo (Aquele, que muitas vezes/Afinando a doce avena,/ 

Parou as ligeiras águas,/Moveu as bárbaras penhas) 

 

6. A filosofia sugerida pelo eu-lírico baseia-se no Carpe Diem, ou seja, deve-se aproveitar o 

tempo presente porque este é efêmero.  



7. O Barroco surgiu durante a Contrarreforma.  

8. A influência da Contrarreforma fez com que houvesse oposição entre os ideais de vida 

eterna em contraposição com a vida terrena e do espírito em contraposição à carne. Na visão 

barroca, não há possibilidade de conciliar essas antíteses: ou se vive a vida sensualmente, ou 

se foge dos gozos humanos e se alcança a eternidade. A tensão de elementos contrários causa 

no artista uma profunda angústia: após arrojar-se nos prazeres mais radicais, ele se sente 

culpado e busca o perdão divino. Assim, ora ajoelha-se diante de Deus, ora celebra as delícias 

da vida. 

 

9. O Arcadismo surgiu durante o Iluminismo.  

10. Partindo de tal premissa, cabe afirmar que o Iluminismo tinha por finalidade formar uma 

sociedade mais igualitária e esclarecida, razão pela qual o século XVIII ficou conhecido como 

o Século das Luzes. Tendo em vista essa série de influências um tanto quanto decisivas para o 

movimento em referência, principalmente no tocante à racionalidade, podemos dizer que o 

Arcadismo também é conhecido como Neoclassicismo, concebido como uma retomada aos 

valores clássicos, baseados, principalmente, nas ideias aristotélicas. 

 

 


