
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina Gramática 

Conteúdo: 
  
Texto / regência verbal 

2º médio 

Lista de exercícios 

1. Substitua  o termo grifado pelo pronome adequado, segundo à regência do verbo 

a) Assistimos à inauguração da piscina. 

b) O governo assiste os flagelados. 

c) Ele aspira o aroma das flores. 

d) O aluno obedece aos mestres. 

2. Quais os sentidos do verbo implicar? 

a) Quando era pequeno, todos sempre implicavam comigo. 

b) O novo congelamento de salários implicará uma reação dos trabalhadores. 

3. Complete: 

a) A enfermeira procede_________ exame. 

b) O gerente visa _________ cheque do cliente. 

c) A equipe visa ____________ primeiro lugar no campeonato. 

d) O conferencista aludiu _____ fato. 

4. Não podendo lutar, disse que preferiria mais morrer do que viver. Corrija. 

5. Para que haja predicado nominal, é necessário que a oração possua_______________. 

6. Aponte os predicativos do sujeito, quando houver: 

a) Não fui bem na prova. 

b) A prova estava difícil. 

c) Continuo estudando muito. 

d) As minhas amigas são especiais. 

7. Aponte os complementos nominais, quando houver: 

a) A produção da indústria caiu muito. 

b) O amor aos estudos faz toda a diferença. 

c) A solução dos problemas acalmou-o. 

8. Corrija: 

a) Me faça um favor! 

b) Nunca amei-o. 

c) Ninguém falar-lhe-á a verdade? 

9. CD o presente que todos gostam. Corrija. 

10. Por que não é bom assistir o show? 
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Gabarito 

1. A ela / os / o / lhes 

2. Criticar / gerar consequências 

3. Ao / o /ao /ao 

4. ... preferiria morrer a viver 

5. Predicativo do sujeito 

6. B: difícil / d: especiais 

7. B: amor aos estudos / c: solução dos problemas 

8. Faça-me... / Nunca o .... / Ninguém lhe.... 

9. CD o presente de que todos gostam. 

10. Porque é bom assistir ao show. 

 

 

 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – disciplina Gramática 

Conteúdo: 
 
Vanguardas Europeias  

Vanguardas no Brasil 

Semana de Arte Moderna 

Primeira Geração Modernista 

Revistas e manifestos 

Alcântara Machado 

Oswald de Andrade 

Manuel Bandeira 

Mário de Andrade 
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1. NEOLOGISMO 

Beijo pouco, falo menos ainda. 

Mas invento palavras 

Que traduzem a ternura mais funda 

E mais cotidiana. 

Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 

Intransitivo: 

Teadoro, Teodora. 

(Manuel Bandeira, Petrópolis, 25/02/47) 

Aponte duas características da lírica modernista presentes nesse poema. 

 

2. Quem foi o autor do Manifesto Antropófago? Qual era o significado de antropofagia no 

contexto do Modernismo. Que contradição esse manifesto pretendia resolver? 

 

3. Leia o texto abaixo: 

“E desculpe-me por estar tão atrasado dos 

movimentos artísticos atuais. Sou passadista, 

confesso. Ninguém pode se libertar duma só vez 

das teorias-avós que bebeu; e o autor deste  

livro seria hipócrita si pretendesse representar  

orientação moderna que ainda não compreende  

bem.” 

 

Explique como esse trecho, de autoria do modernista Mário de Andrade, trata de uma 

contradição presente no movimento modernista brasileiro. Justifique com trechos do texto. 

 

4.  Qual a mais radical das correntes de Vanguarda? Justifique sua resposta. 

 

5.  Qual a importância do pintor Pablo Picasso na época das vanguardas europeias? Indique a 

vanguarda a que ele pertenceu. Dê as principais características dessa vanguarda. 

 



6.  O que representaram as vanguardas? Qual é a relação entre a palavra dessa denominação e 

os movimentos de vanguarda? 

7.  Leia o poema a seguir. Destaque, justificando com trechos do texto, ao menos duas 

características da primeira fase modernista por ele apresentadas. 

Relicário (Oswald de Andrade) 

No baile da corte 

Foi o conde d'Eu quem disse 

Pra Dona Benvinda 

Que farinha de Suruí 

Pinga de Parati 

Fumo de Baependi 

É comê bebê pitá e caí 

8. A partir da leitura do conto Gaetaninho, de Alcântara Machado, explique como a obra desse 

autor se afinava com ideais modernistas. 

 

9. Quem foi Salvador Dali? Seu nome está ligado à qual Vanguarda Europeia? Apresente 

características dessa vanguarda. 

 

10. A obra “O Grito”, de Eduard Munch é parte de que Vanguarda Europeia? Apresente 

características dessa vanguarda. 

 

GABARITO 

GABARITO – TERCEIRO BIMESTRE - Lista de recuperação – Segundo Ano 

1. Pode-se perceber no poema a ocorrência de versos brancos e livres, o uso de linguagem 

informal, além de ser retratado um tema típico da vida cotidiana. 

2. Oswald de Andrade foi o autor do Manifesto Antropófago. Antropofagia, que literalmente 

significa comer carne humana, no contexto do Modernismo, significa a devoração simbólica 

das influências culturais europeias por parte dos artistas brasileiros. No primeiro momento 

modernista, os artistas propunham uma arte totalmente brasileira. No entanto, isso era 

impossível, já que éramos influenciados externamente desde a nossa colonização. Era essa 

contradição que o manifesto pretendia resolver. 

3. No primeiro momento modernista, os artistas propunham uma arte totalmente brasileira. 

No entanto, isso era impossível, já que éramos influenciados externamente desde a nossa 

colonização. É a isso que Mário de Andrade se refere. “Ninguém pode se libertar duma só 

vez das teorias-avós que bebeu”. 



4.  A mais radical das vanguardas é o Dadaísmo, movimento artístico de cunho niilista, 

nascido durante a Primeira Guerra Mundial e que durou de 1916 a 1922, que utilizava a 

mistificação, o riso, a incongruência e a provocação para negar todas as formas de arte e 

denunciar o absurdo e o arbitrarismo reinantes no mundo 

 

5.  Pablo pIcasso foi o iniciador do Cubismo, movimento que tinha por princípio mais 

importante a substituição das representações do espaço tridimensional (e, portanto, da 

perspectiva) pela apreensão simultânea das diversas formas (decompostas e geometrizadas) 

que se observam dos muitos ângulos de contemplação dos motivos de uma obra 

 

6.  As vanguardas representaram uma nova e radical forma de representação. Vanguarda, 

literalmente, significa aquilo que está à frente. No campo das artes representavam, portanto 

uma forma totalmente inovadora. 

7.  O poema apresenta versos brancos e livres, linguagem coloquial (É comê bebê pitá e caí), 

elementos próprios da cultura popular brasileira (Que farinha de Suruí/Pinga de Parati/Fumo 

de Baependi) e situação própria do cotidiano.  

8. O conto mostra as transformações ocorridas no cenário urbano da cidade de São Paulo. A 

vinda dos imigrantes italianos com suas influências linguísticas e culturais, bem como as 

transformações causadas pelo automóvel na vida dos indivíduos.  

9. Salvador Dali, foi um dos principais nomes do surrealismo, movimento literário e artístico, 

lançado em 1924 pelo escritor francês André Breton (1896-1966), que se caracterizava pela 

expressão espontânea e automática do pensamento (ditada apenas pelo inconsciente) e, 

deliberadamente incoerente, proclamava a prevalência absoluta do sonho, do inconsciente, do 

instinto e do desejo e pregava a renovação de todos os valores, inclusive os morais, políticos, 

científicos e filosóficos 

 

10. O grito é a obra mais representativa do Expressionismo, movimento artístico que procura 

retratar, não a realidade objetiva, mas as emoções e respostas subjetivas que objetos e 

acontecimentos suscitam no artista. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


