
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre - disciplina 

Conteúdo: 
  
Texto / verbos  
 

Lista de exercícios 

1. Complete adequadamente:  

a) Não ..... ontem ao cinema com vocês porque já ..... na semana 

passada.(ir) 

b) Nós ..... à cidade quando os sinos da torre da igreja ..... seis horas da 

tarde.(chegar/tocar) 

c) Todos ..... que o ano se ..... em quatro estações. (saber/dividir) 

d) Naquela época, eu..... cedo todos os dias e ..... ginástica. Hoje, ...... mal e 

por isso ..... disposição alguma de manhã. (acordar/fazer/dormir/ter) 

e) Sempre ..... aos colegas que colaborassem. (pedir) 

2. Identifique os tempos verbais utilizados em cada espaço do exercício acima 

(1). 

3. Indique a alternativa em que um fato é anterior a outro em relação ao 

momento em que se está falando:  

a) Assim que tomar banho, vou-me deitar. 

b) Caso você o encontre, dê-lhe minhas lembranças. 

c) Quando cheguei, todos já haviam saído. 

d) Se você quiser, irei ao seu escritório. 

e) Enquanto trabalhava, cantava. 

4. Em qual alternativa do exercício anterior (3) há uma locução verbal? 

Converta-a em um verbo na forma simples.  

5. “... e a flor de milho não será a mais linda.” Identifique o tempo verbal 

existente na oração. Passe o verbo para o pretérito imperfeito.  

6. Quais os tempos verbais que constituem o modo subjuntivo?Quais partículas 

são auxiliares na conjugação de cada um deles? 

7. Forme o modo imperativo afirmativo do verbo “escrever”. 

8. Forme o modo imperativo negativo do verbo “gritar”. 

9. Identifique as formas verbais abaixo: cantando, escrito, feito, copiado, 

escrever, passar e chorando. 

10. Explique a diferença que há entre um verbo regular e um irregular. 
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Gabarito: 

1. a) fui/ fui 

b) chegamos/ tocavam 

c) sabem/ divide 

d) acordava/ fazia/ durmo/ tenho 

e) pedi 

2. a) pret. perfeito 

b) presente / pret. imperfeito 

c) presente/ presente 

d) pret. imperfeito/ pret. imperfeito/ presente/ presente 

e) pret. perfeito 

3.c 

4. Vou-me deitar > deitar-me-ei (2ª opção: haviam saído > saíram) 

5. Futuro do presente/ era 

6. Presente/ imperfeito/ futuro 

7. escreve/ escreva/ escrevamos/ escrevei/ escrevam 

8. Não grites (tu)/ não grite (ele)/ não gritemos (nós)/ não griteis (vós)/ não 

gritem (eles) 

9. Gerúndio / part. Passado/ part. Passado/ part. Passado/ infinitivo/ 

infinitivo/ gerúndio 

10. Alteração ou não no radical do verbo 

 

 

 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre – disciplina Literatura 

Conteúdo: 
 

Romantismo 

Primeira geração 

Segunda geração 

Terceira geração 

Romance romântico 

Joaquim Manoel de Macedo 

Manuel Antonio De Almeida 
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José de Alencar 

 

 

Lista de exercícios 

 

Lista de recuperação – Quarto Bimestre – Primeiro Ano 

 

1. “Amor da minha vida/ daqui até a eternidade/ nossos destinos foram traçados na maternidade/ 

Paixão cruel, desenfreada/ te trago mil rosas roubadas/ pra desculpar minhas mentiras/ minhas 

mancadas./ Exagerado,/jogado aos seus pés,/ eu sou mesmo exagerado!/ Adoro um amor 

inventado.” 

(Exagerado, Cazuza) 

Ao lermos esse trecho da música de Cazuza podemos concluir que se trata de um texto com ecos do 

romantismo do século XIX, mesmo a música tendo sido composta no século XX. Que aspectos 

marcantes do romantismo podem ser citados no trecho exposto e, se fosse uma poesia romântica, 

em qual geração poderíamos encaixá-la?  

 

2. Entre os grandes poetas românticos temos Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias e Castro Alves. 

Podemos dizer que os três autores possuíam a mesma temática em suas poesias? Justifique sua 

resposta.  

 

3. A figura do índio é destacada nos romances românticos. Como esse índio é representado? Cite 

uma obra e descreva como a personagem indígena é apresentada.  

 

4. No romantismo a produção literária contou com romances urbanos, romances indianistas e 

romances regionais. Entre os escritores da época um foi capaz de percorrer todos esses tipos de 

romance e por isso merece destaque entre os românticos. Quem foi esse autor? Cite um romance de 

cada um dos tipos citados.  

 

5. A morte como solução para as mazelas da alma e da vida em geral era uma das temáticas 

recorrentes entre os poetas românticos de qual geração? Cite um poeta dessa geração e 

exemplifique outras características dessa geração.  

 

6. O retorno à Idade Média foi, em Portugal, manifestação de uma característica do Romantismo. 

 

a) Que característica foi essa?  

b) Qual a manifestação correspondente no Romantismo brasileiro? 

 

 

 

7. (FUVEST-SP)  

 

I.Pálida à luz da lâmpada sombria 

Sobre o leito de flores reclinada 

Como a lua por noite embalsamada  

Entre as nuvens do amor ela dormia! 



 

 

II.Uma noite, eu me lembro... ela dormia 

Numa rede encostada molemente... 

Quase aberto o roupão... solto o cabelo 

E o pé descalço no tapete rente. 

 

 

Os dois textos apresentam diferentes concepções da figura da mulher. Se ambos os textos são 

românticos, como explicar a diferença no tratamento do tema? Apontar nos dois textos situações 

contrastantes que revelam essas diferentes concepções. 

 

 

8. Cite um fato histórico que influenciou o Romantismo. 

 

9. O romantismo está relacionado com o surgimento de um novo público leitor. Qual? 

 

10. “Pálida, à luz da lâmpada sombria, 

Sobre o leito de flores reclinada, 

Como a lua por noite embalsamada, 

Entre as nuvens do amor ela dormia! 

 

Era a virgem do mar! Na escuma fria 

Pela maré das águas embaladas! 

Era um anjo entre nuvens d’alvorada 

Que em sonhos se banhava e se esquecia!” 

 

 

Transcreva as expressões que mergulhem a mulher num mundo irreal, idealizado e distante. 

 

Gabarito 

Gabarito – Primeiro Ano – Quarto Bimestre 

1. O exagero e a coita amorosa são aspectos que podem encaixar a música de Cazuza na 

segunda geração romântica (também conhecida como o mal-do-século). 

2. Não, pois cada um pertencia a uma geração romântica. Álvares de Azevedo pertencia a 

segunda e por isso falava da morte como solução, de amores impossíveis, nunca 

concretizados. Gonçalves Dias pertencia a primeira geração e, sendo a geração que veio logo 

após a Independência, era embalada pelo ufanismo e preocupava-se em forjar a identidade 

brasileira. Castro Alves faz parte da terceira geração e sua poesia é de cunho social, trata de 

questões como a escravidão, afinal não é por acaso que Castro Alves é conhecido como o 

poeta dos escravos. 

3.O índio é representado como forte, corajoso, completamente aos moldes do cavaleiro 

medieval português. Podemos citar três obras indianistas: Iracema, Ubirajara e O Guarani. As 

três obras pertencem a José de Alencar. 

4. José de Alencar percorreu vários tipos de romances, entre os quais podemos citar Iracema 

(Indianista), Senhora, Lucíola (Urbano) e O Sertanejo (Regionalista). 

5. A segunda geração romântica (ou byorista ou mal-do-século ou Ultra-romântica) via a 

morte como solução para as mazelas da vida. Outras características marcantes dessa geração é 



o exagero, egocentrismo e amores impossíveis. A idealização da mulher também merece 

destaque. Entre os autores dessa geração podemos citar Álvares de Azevedo, Casimiro de 

Abreu e Fagundes Varela. 

6. a) O nacionalismo 

    b) No Brasil, o nacionalismo se manifestou por meio da exaltação da natureza exuberante e 

do indianismo. 

7. O primeiro texto é de autoria de Álvares de Azevedo, poeta da Segunda Geração 

Romântica. Nesse período, a mulher é caracterizada como ser virginal e inatingível. Já o 

segundo, de autoria de Castro Alves, pertence à Terceira Geração Romântica, que apresenta a 

mulher mais palpável e próxima à realidade. 

No texto temos uma mulher descrita quase como uma morta. Já no texto II, além de ser mais 

próxima à realidade, a mulher chega a apresentar traços de sensualidade (o cabelo solto, o 

roupão aberto, os pés descalços). 

8. Em termos gerais, o fato histórico que mais influenciou o Romantismo foi a Revolução 

Francesa, que marcou a ascensão da burguesa, classe que foi a grande protagonista desse 

período. No Brasil, o Romantismo, foi influenciado pela Independência do pais, fato que 

reforçou o sentimento nacionalista retratado na literatura brasileira. 

9. O Romantismo está ligado com a ascensão da burguesia, classe que tanto foi público leitor 

dessa escola literária, quanto foi protagonista das obras do período. 

10. Alguns exemplos: pálida, à luz da lâmpada sombria, virgem, anjo, sonhos. 

 

 

 

 

 


