
 
 
 
 
 

 
Recuperação do 3° Bimestre – disciplina Gramática 

 

Conteúdo: 

  
Texto / funções da linguagem / figuras de linguagem 

 
Exercício 1: (ADVISE 2009) 
No enunciado: “Virgílio, traga-me uma coca cola bem gelada!”, registra-se uma figura de 
linguagem denominada: 

A)  Anáfora 

B)  Personificação 

C)  Antítese 

D)  Catacrese 

E)  Metonímia 

 
Exercício 2: 
(FMU) Quando você  afirma que enterrou “no dedo um alfinete”, que embarcou “no trem” e 
que serrou “os pés da mesa”, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada: 

A)  Metonímia 

B)  Antítese 

C)  Paródia 

D)  Alegoria 

E)  Catacrese 

 
Exercício 3: 
(U. Taubaté) No sintagma: “Uma palavra branca e fria”, encontramos a figura denominada: 

A)  Sinestesia 

B)  Eufemismo 
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C)  Onomatopeia 

D)  Antonomásia 

E)  Catacrese 

1. O texto abaixo será utilizado nas questões 1 e 2 
 
TEXTO III 
Nova Poética 
Vou lançar a teoria do poeta sórdido. 
Poeta sórdido: 
Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. 
Vai um sujeito, 
Saí um sujeito de casa com a roupa de brim branco 
                                              [muito bem engomada, e na primeira esquina passa um 
                                              [caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de 
lama: 
É a vida 
O poema deve ser como a nódoa no brim: 
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero [...] 
Manuel Bandeira 
04. As funções de linguagem predominante no Texto III são: 

ⓐ Poética e metalinguística. 

ⓑ Conativa e referencial. 

ⓒ Referencial e emotiva. 

ⓓ Metalinguística e conativa. 

ⓔ Emotiva e referencial. 

05. As funções de linguagem predominantes no texto acima se justificam pelos 
seguintes fatores. 

ⓐ sentimentalismo e informatividade. 

ⓑ metadiscursividade e interpelação ao leitor. 

ⓒ informatividade e sentimentalismo. 

ⓓ interpelação ao leitor e informatividade. 

ⓔ criatividade linguística e metadiscursividade. 



6.  
O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e 
recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à  
a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para transmitir a 
ideia que pretende veicular. 
b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”. 
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o 
espaço da população rica. 
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. 
e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de 
descanso da família. 

 
7.Identifique a alternativa que apresenta uma explicação INADEQUADA para a correção 
feita.  
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a) Houve algumas dificuldades: o verbo “haver”, no sentido de “existir” é impessoal e não 
admite flexão. 
b) O chefe bloqueou meu último pagamento: deve-se empregar um sinônimo, pois o verbo 
“reter” é defectivo. 
c) Seguem anexos dois trabalhos: é preciso estar atento à concordância verbal e nominal. 
d) Já faz cinco anos: quando indica tempo decorrido, o verbo “fazer” deve permanecer no 
singular. 
e) Se eu dispuser de uma boa equipe: o verbo “dispor” deve seguir a conjugação do verbo 
“pôr”. 

 
8. No contexto apresentado, o personagem expressa-se informalmente. Se sua frase fosse 
proferida em norma padrão da língua, assumiria a seguinte redação:  
a) Fazemos o seguinte: a gente ressuscita o Bin Laden e lhe matamos de novo. 
b) A gente faz o seguinte: ressuscita o Bin Laden e lhe mata de novo. 
c) Nós faremos o seguinte: ressuscitamos o Bin Laden e matamos ele de novo. 
d) Façamos o seguinte: a gente ressuscitamos o Bin Laden e matamos de novo. 
e) Façamos o seguinte: nós ressuscitamos o Bin Laden e o matamos de novo. 
 
9.(UM-SP) A colocação do pronome oblíquo está incorreta em: 
a) Para não aborrecê-lo, tive que sair. 
b) Não me submeterei aos seus caprichos. 
c) Ele me olhou algum tempo comovido. 
d) Não a vi quando entrou. 
e) Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. 
 
10.(Santa Casa- SP) Assinale a errada: 
a)Sempre a quis como namorada. 
b)Os soldados não lhe obedeceram as ordens. 
c)Todos me disseram o mesmo. 
d)Recusei a ideia que apresentaram-me. 
e)Quando a cumprimentaram, ela desmaiou. 
 

Gabarito 
1.E 
2.E 
3.A 
4.A 
5.E 
6.B 
7.B 
8.E 
9.E 
10.D 
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Recuperação do 3° Bimestre - Literatura 

Conteúdo: 

 Vanguardas europeias; 

 Pré-modernismo. 
 

 

Lista de exercícios 

 

Leia o poema de Mário de Andrade e responda ao que se pede. 

Ode ao burguês 

Eu insulto o burguês! o burguês-níquel, 

o burguês-burguês! 

A digestão bem-feita de São Paulo! 

O homem-curva! o homem-nádegas! 

O homem que sendo francês, brasileiro, italiano, 

é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! 

 

Eu insulto as aristocracias cautelosas! 

Os barões lampiões! os condes Joões! os duques zurros! 

que vivem dentro de muros sem pulos,  

e gemem sangue de alguns milréis fracos 

para dizerem que as filhas da senhora falam o francês 

e tocam os “Printemps” com as unhas! 
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Eu insulto o burguês-funesto! 

O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições! 

Fora os que algarismam os amanhãs! 

Olha a vida dos nossos setembros! 

Fará Sol? Choverá? Arlequinal! 

Mas à chuva dos rosais 

o êxtase fará sempre Sol! 

[...] 

 

*milréis = na grafia oficial, mil-réis, unidade monetária brasileira até 1942. 

*Printemps (“prentan” = primavera) = obra clássica do compositor francês Claude 

Le Jeune (1528-1601). 

*arlequinal = relativo a Arlequim, personagem de antigas comédias italianas, 

caracterizado por roupa multicolorida, geralmente feita de losangos. 

 

1 – Aponte uma característica formal no poema de Mário de Andrade. 

 

2 – Aponte o aspecto temático predominante no poema. 

 

 

 

Leia o poema de Mário de Andrade e responda ao que se pede. 

 

Descobrimento 



 

Abancado à escrivaninha em São Paulo 

Na minha casa da Rua Lopes Chaves 

De supetão senti um friúme por dentro. 

Fiquei trêmulo, muito comovido 

Com o livro palerma olhando pra mim. 

 

Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus! muito longe de mim 

Na escuridão ativa da noite que caiu 

Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, 

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 

Faz pouco se deitou, está dormindo. 

 

Esse homem é brasileiro que nem eu. 

 

3 – No Prefácio interessantíssimo, Mário de Andrade afirma: “A gramática apareceu 

depois de organizadas as línguas. Acontece que meu inconsciente não sabe da existência 

de gramáticas, nem de línguas organizadas. Escrevo brasileiro”. Destaque um verso que 

comprova o “escrever brasileiro”. 

 

4 – Identifique um exemplo de personificação. Explique o sentido que assume no 

contexto do poema. 

 

 

Leia o poema de Oswald de Andrade e responda ao que se pede. 

 



Vício na fala 

 

Para dizerem milho dizem mio 

Para melhor dizem mio 

Para pior pió 

Para telha dizem teia 

Para telhado dizem teiado 

E vão fazendo telhados 

 

 5 – Destaque duas características modernistas presentes no texto. 

 

 6 – Como pode ser interpretado o verso “E vão fazendo telhados”? 

 

7 -  PUC-RS A produção poética da transição do século XIX para o XX evidencia 

duas tendências principais: uma que rejeita formalmente o Romantismo, outra que busca a 

genuína expressão poética. Registra-se, ainda, na época, o caso isolado do poeta 

_________, cuja reduzida produção caracteriza-se pela linguagem __________ e, ao 

mesmo tempo, ___________. 

 

a) Alphonsus de Guimaraens / subjetiva / plástica 

b) Augusto dos Anjos / cientificista / corrosiva 

c) Eduardo Guimaraens / erudita / sugestiva 

d) Augusto dos Anjos / impressionista / sonora 

e) Alphonsus de Guimaraens / cientificista / grotesca 

 



8 - U. F. Uberlândia-MG Muitos autores brasileiros do Modernismo foram 

influenciados pelas vanguardas artísticas européias, as hoje chamadas vanguardas 

históricas. Leia o texto abaixo e indique a que vanguarda ele se filia. 

 

“O pastor pianista 

Soltaram os pianos na planície deserta 

Onde as sombras dos pássaros vêm beber. 

Eu sou o pastor pianista, 

Vejo ao longe com alegria meus pianos 

Recortarem os vultos monumentais 

Contra a lua. 

Acompanhado pelas rosas migradoras 

Apascento os pianos que gritam 

E transmitem o antigo clamor do homem.” 

Murilo Mendes. 

 

a) Surrealismo. 

b) Futurismo. 

c) Cubismo. 

d) Dadaísmo. 

e) maneirismo 

 

9 - O título da obra de Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma, antecipa ao 

leitor sobre o protagonista: 

 

a) a indiferença com que passou a lidar com a pátria. 



b) o fim de vida em um hospício no qual o enclausuraram. 

c) a sua morte terrível motivada pela loucura. 

d) o seu final dramático determinado pela sua trajetória de vida. 

e) a sua trajetória de vida reveladora de um destino trágico. 

 

 

 10 - Sobre Lima Barreto, é incorreto afirmar que: 

a) sua linguagem afasta-se dos modelos “bem- -comportados” da literatura do final 

do século XIX. 

b) seus personagens são, muitas vezes, representantes das camadas menos 

favorecidas da sociedade. 

c) é estudado como pré-modernista, pois se posiciona de forma crítica diante de um 

Brasil considerado velho em suas instituições. 

d) apresenta, em sua obra, aspectos característicos dos subúrbios do Rio de Janeiro. 

e) crítica a sociedade burguesa de uma forma ríspida, agressiva, sem qualquer 

manifestação de humor, sátira ou ironia. 

 

Gabarito: 

 

1 – O poema se divide em estrofes e os versos são marcados por ausência de rima e 

métrica. 

2- Há uma crítica aos burgueses, na realidade à classe média de São Paulo, bem 

como aos valores que esta adota. 

3- “não vê que lembrei que.../Esse homem é brasileiro que nem eu.” 

4- Um livro palerma, visto que palerma é um característica atribuída ao homem. 

Neste caso, há um inversão de papeis, visto que é o livro que observa o homem, o que o 

leva a uma espécie de epifania, ao desvendar que o Homem do Norte, presente na 

ilustração do livro, é um brasileiro como ele. 



5 -  linguagem coloquial, abordagem ousada, inusitada, de um tema banal. 

6 - Pode-se afirmar que muitos não se importam com a norma, o que demonstra que 

independentemente da língua, o brasileiro, mesmo não dominando a gramática, continua 

vivendo e construindo sua vida. 

7- b 

8 –a 

9 –d 

10 -e 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


