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Roteiro de estudos para recuperação – 2ª série – 2º semestre 

Língua Portuguesa 2022 

QUESTÃO 1  
Gramática 
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Ergueu-se de um salto, passou rapidamente um roupão, veio levantar os transparentes da janela. Era um daqueles dias do fim 
de agosto em que o estio faz uma pausa; há prematuramente, no calor e na luz, uma certa tranquilidade outonal; o sol cai largo, 
resplandecente, mas pousa leve, o ar não tem o embaciado canicular, e o azul reluz com uma nitidez lavada; respira-se mais livremente; 
e já se vê na gente que passa o abatimento mole da calma enfraquecedora. Veio-lhe uma alegria: sentia-se ligeira, tinha dormido a 
noite de um sono são, contínuo, leve. Foi-se ver ao espelho; achou a pele mais clara, mais fresca, e um enternecimento úmido no olhar 
– seria então verdade o que dizia Leopoldina, que não havia como uma maldadezinha para fazer a gente bonita? 

Ia encontrar Basílio no Paraíso pela primeira vez. E estava bastante nervosa. Mas ao mesmo tempo uma curiosidade intensa, 
múltipla, impelia-a, com estremecimento de prazer. Ia, enfim, ter ela própria aquela aventura que lera tantas vezes nos romances 
amorosos! Tal era seu estado de inquietação que achava que fosse desistir do encontro. Não se sabia se era uma forma nova do amor 
que ia experimentar, sensações excepcionais! 

 Eça de Queirós. O primo Basílio. 

 

Tendo como referência inicial o fragmento de texto apresentado e os múltiplos aspectos linguísticos a ele relacionados, 
responda ao que se pede. 

a) Classifique as orações transcritas do texto quanto ao tipo e à forma. 

I. “que dizia Leopoldina” 

II. “que fosse desistir do encontro” 

III. “se era uma forma nova do amor” 

 

b) Indique a função sintática do pronome relativo no trecho a seguir: 

“Ia, enfim, ter ela própria aquela aventura que lera tantas vezes nos romances amorosos”. 

 

QUESTÃO 2  
Considere estes trechos de textos: 

I. Enquanto as outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros e coberto seus colos com as mais ricas e 
preciosas joias, D. Carolina dividiu seus cabelos em duas tranças, que deixou cair pelas costas: não quis ornar o pescoço 
com seu adereço de brilhantes nem com seu lindo colar de esmeraldas. (Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha.) 

II. Deitara-se então de bruços no sofá, para ler mais a cômodo, e maquinalmente corria os olhos pelas rubricas dos artigos 
à cata de algum escândalo que lhe aguçasse a curiosidade embotada pela fadiga de uma prolongada vigília. (José de Alencar. 
Senhora.) 

III. Parece que em minhas veias 

Correm rios noturnos 

Em que barqueiros remam contra marés montantes. (Jorge de Lima. Anunciação e encontro de Mira-Celi.) 

IV. O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro o animal sumariamente envolvido no couro e marchava 
para a casa cujo telhado vermelhava, lá além. E antes de se erguer, chupou os dedos sujos de sangue, que lhe deixaram 
na boca um gosto amargo da vida. (Rachel de Queiroz. O quinze.) 

Dê a classificação dos pronomes relativos destacados nos textos precedentes. 
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QUESTÃO 3  
Fiel da balança 

A História da medicina é marcada pela busca incessante por métodos capazes de combater o excesso de peso corporal 1. O célebre 
médico grego Hipócrates (460 a.C. – 377 a.C.) acertou ao difundir a ideia de que a alimentação equilibrada e atividades físicas frequentes são 
aliadas fundamentais contra a obesidade, mas errou ao defender o indefensável aos olhos de hoje – o uso de substâncias laxativas e indutoras 
de vômito. Assunto que há muito tempo pauta discussões no campo da saúde, a obesidade tem sido cada vez alvo de estudos de diferentes 
especialidades médicas e da indústria de fármacos. Nos estudos realizados nos últimos anos, os cientistas notaram que, em determinadas 
dosagens, remédios voltados para diabetes tipo 2 ajudavam pessoas com obesidade, e mesmo aquelas sem essa condição, a eliminar peso. 
Isso se dá porque as drogas atuam em receptores de hormônios produzidos pelo pâncreas e pelos intestinos, e cuja função primordial é regular 
o controle energético do corpo e o metabolismo da glicose, além de transferirem em áreas do cérebro que controlam o apetite. 

Até pouco tempo atrás, a ciência não compreendia todas as nuances de exagerados quilos extras, problema de saúde ligado 
essencialmente a questões hormonais e que independe, sob diversos aspectos, da vontade de seus pacientes. “É preciso reconhecer a 
obesidade uma doença2 e parar de achar que é culpa do próprio indivíduo”, afirma Cintia Cercato, endocrinologista e presidente da Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso). Obviamente, a prática regular de exercícios e a alimentação 
equilibrada, exatamente como sugeriu Hipócrates há dois milênios, previnem e eliminam o excesso de peso, no entanto existem situações 
onde apenas os remédios ajudam – e não convém sentir culpa diante dessa constatação. Para esses casos, a nova geração de medicamentos 
traz doses de esperança. A obesidade deixou de ser há muito tempo um assunto ligado à estética. Ela é, acima de tudo, uma questão de saúde, 
que muitas vezes pede remédio. 

Veja, 11/5/2022. 

a) Classifique as orações a seguir transcritas do texto quanto ao tipo e à forma. 

I. “de combater o excesso de peso corporal” (ref.1) 

II. “reconhecer a obesidade uma doença” (ref.2) 

b) Pronomes relativos são pronomes que retomam um substantivo (ou outro pronome) já citado numa oração, 
substituindo-o no início da oração seguinte. Esses pronomes exercem um papel fundamental nas relações de vínculo 
e coesão entre as partes da frase. Há, no texto precedente, o emprego de um pronome relativo que contraria os 
preceitos gramaticais em uma situação de comunicação na qual se fizesse necessário utilizar a variedade padrão da 
língua. Transcreva o trecho e, em seguida, corrija-o. 

 

QUESTÃO 4  
Logo que li o capítulo passado, acudiu-me uma ideia e um crepúsculo. O crepúsculo é justamente de escrever a ideia, não havendo 

mais banal na terra, posto que daquela banalidade do sol e da lua, que o céu nos dá todos os dias. Deixei o manuscrito, e olhei para as paredes. 
Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões, disposições e pinturas, é reprodução da minha antiga casa de Matacavalos. Outrossim, 
como te disse no capítulo II, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida, o que aliás não alcancei. Pois o mesmo sucedeu 
àquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui. 

Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim tão tênues que se esgarçam 
rapidamente. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como 
eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. A ilha, cuja vegetação inspirava até os mais incipientes poetas, 
era exuberante. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio, e donde os fazia sair com suas caras de 
vária feição, dar-me-ia explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo. Os sonhos antigos foram aposentados, e os modernos moram 
no cérebro da pessoa.  

Machado de Assis. Dom Casmurro. 

a) Considere as seguintes orações transcritas do texto: 

I. “Logo que li o capítulo passado, acudiu-me uma ideia e um crepúsculo”. 

II. “[...] os sonhos hão de ser tão tênues que se esgarçam rapidamente”. 

III. “Como eu insistisse, declarou-me” 

Que relação lógico-semântica se estabelece entre as orações tendo como base o uso da conjunção/locução conjuntiva 
destacada? 

  

b) Nas passagens a seguir, dê a função sintática dos pronomes relativos destacados. 

I. “Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui”. 

II. “A ilha, cuja vegetação inspirava até os mais incipientes poetas, era exuberante”. 

 

QUESTÃO 5  
Os trechos de textos a seguir foram retirados de fontes diversas. Leia-os para responder ao que se pede. 

I. O tiroteio frouxo, que até então acompanhara os expedicionários, progredira num crescendo contínuo, à 
medida que se realizava a ascensão, transmudando-se ao cabo, no alto, em fuzilaria furiosa.  

Euclides da Cunha. Os Sertões. 
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II. Ao passo que ela acariciava com um acerbo requinte a desafronta de seu amor ludibriado, e prelibava 
o cáustico prazer da humilhação desse homem, que a traficava, vinham momentos em que alheava-se 
completamente dessa preocupação da vingança, para entregar-se às fagueiras ilusões. 

José de Alencar. Senhora. 

III. O amor as absorvia; a exposição de uma tinha para a outra um enlevo raro. Era uma paixão não sabida, não 
compartida, não adivinhada; paixão que, ia perdendo de índole e de espécie para se converter em adoração 
pura.  

Machado de Assis. Quincas Borba. 

IV. Não cuides que era o desejo de andar de carro, malgrado tivesse o gosto da condução. Em pequeno, lembra-
me que ia assim muita vez com minha mãe à visitas de amizade ou de cerimônia, e à missa, se chovia. Era uma 
velha sege de meu pai, que ela conservou o mais que pôde. 

Machado de Assis. Dom Casmurro. 

V. Como o Estado não cede a essas reivindicações, Lênin tenta derrubar o governo. 
Veja, 14/6/2021. 

Classifique as orações destacadas acima quanto ao tipo e à forma. 

 

TEXTO I 

CANÇÃO DO EXÍLIO 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
 
Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar — sozinho, à noite — 
Mais prazer encontro eu lá; 
 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu’inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

(Gonçalves Dias)Vocabulário 

 

Cismar: pensar insistentemente.  

Gorjear: emitir sons melodiosos.  

Várzea: planície, vale.  

 

TEXTO II 

Canção do Exílio 

Minha terra tem macieiras da Califórnia 
onde cantam gaturamos de Veneza. 
Os poetas da minha terra 
são pretos que vivem em torres de ametista, 
os sargentos do exército são monistas, cubistas, 
os filósofos são polacos vendendo a prestações. 
A gente não pode dormir 
com os oradores e os pernilongos. 
Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. 
Eu morro sufocado 
em terra estrangeira. 
Nossas flores são mais bonitas 
nossas frutas mais gostosas 
mas custam cem mil réis a dúzia. 
Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade 
e ouvir um sabiá com certidão de idade! 

(Murilo Mendes) 
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QUESTÃO 6  
A “Canção do Exílio” já foi parodiada e parafraseada em diversas épocas. Qual a diferença entre o texto de Murilo Mendes e a 
“Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias em relação à representação da nação? Comente de acordo com as ideias dos textos.  

Ideias Íntimas  
(...)  
VII 
 
Em frente do meu leito, em negro quadro, 
A minha amante dorme. É uma estampa 
De bela adormecida. A rósea face 
Parece em visos de um amor lascivo 
De fogos vagabundos acender-se... 
E como a nívea mão recata o seio... 
Oh! quantas vezes, ideal mimoso, 
Não encheste minh’alma de ventura, 
Quando louco, sedento e arquejante 
Meus tristes lábios imprimi ardentes 
No poento vidro que te guarda o sono! 

Vocabulário 

Arquejante: ofegante.  

Lascivo: que manifesta ou excita luxúria; sensual. 

Nívea: branca.  

Poento: cheio de poeira.  

Ventura: sorte.  
 

QUESTÃO 7  
De acordo com a leitura do poema, pertencente à segunda geração da poesia romântica, aponte o motivo pelo qual a mulher 
é considerada inacessível, dando ao amor romântico um caráter platônico. 

 

QUESTÃO 8  
Lembrança de Morrer 

No more! o never more! 
SHELLEY. 
Quando em meu peito rebentar-se a fibra 
Que o espírito enlaça à dor vivente, 
Não derramem por mim nem uma lágrima 
Em pálpebra demente. 
 
E nem desfolhem na matéria impura 
A flor do vale que adormece ao vento: 
Não quero que uma nota de alegria 
Se cale por meu triste passamento. 
 
Eu deixo a vida como deixa o tédio 
Do deserto, o poento caminheiro 
— Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um sineiro; 
 
Como o desterro de minh'alma errante, 
Onde fogo insensato a consumia: 
Só levo uma saudade — é desses tempos 
Que amorosa ilusão embelecia. 
 
Só levo uma saudade — é dessas sombras 
Que eu sentia velar nas noites minhas... 
De ti, ó minha mãe, pobre coitada 
Que por minha tristeza te definhas! 

De meu pai... de meus únicos amigos, 
Poucos — bem poucos — e que não zombavam 
Quando, em noite de febre endoudecido, 
Minhas pálidas crenças duvidavam. 
 
Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 
Se um suspiro nos seios treme ainda 
É pela virgem que sonhei... que nunca 
Aos lábios me encostou a face linda! 
 
Só tu à mocidade sonhadora 
Do pálido poeta deste flores... 
Se viveu, foi por ti! e de esperança 
De na vida gozar de teus amores. 
 
Beijarei a verdade santa e nua, 
Verei cristalizar-se o sonho amigo.... 
Ó minha virgem dos errantes sonhos, 
Filha do céu, eu vou amar contigo! 
 
Descansem o meu leito solitário 
Na floresta dos homens esquecida, 
À sombra de uma cruz, e escrevam nelas 
— Foi poeta — sonhou — e amou na vida.— 
(...) 

(Álvares de Azevedo) 

 

a)  Comente o significado que tem a morte e a família para o eu lírico.  

b)  Identifique o perfil da mulher retratado.  

c)  Identifique as principais características românticas.  
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QUESTÃO 9  
Boa noite 

Boa-noite, Maria! Eu vou-me embora. 
A lua nas janelas bate em cheio. 
Boa-noite, Maria! É tarde... é tarde... 
Não me apertes assim contra teu seio. 
 
Boa-noite!... E tu dizes — Boa-noite. 
Mas não digas assim por entre beijos... 
Mas não mo digas descobrindo o peito 
— Mar de amor onde vagam meus desejos. 
 
Julieta do céu! Ouve... a calhandra 
Já rumoreja o canto da matina. 
Tu dizes que eu menti?... pois foi mentira... 
... Quem cantou foi teu hálito, divina! 
 
Se à estrela-d'alva os derradeiros raios 
Derrama nos jardins do Capuleto, 
Eu direi, me esquecendo d'alvorada: 
"É noite ainda em teu cabelo preto..." 
E noite ainda! Brilha na cambraia 
— Desmanchado o roupão, a espádua nua — 
O globo de teu peito entre os arminhos 
Como entre as névoas se balouça a lua... 

 

É noite, pois! Durmamos, Julieta! 
Recende a alcova ao trescalar das flores, 
Fechemos sobre nós estas cortinas... 
— São as asas do arcanjo dos amores. 
 
A frouxa luz da alabastrina lâmpada 
Lambe voluptuosa os teus contornos... 
Oh! Deixa-me aquecer teus pés divinos 
Ao doudo afago de meus lábios mornos. 
Mulher do meu amor! Quando aos meus beijos 
 
Treme tua alma, como a lira ao vento, 
Das teclas de teu seio que harmonias, 
Que escalas de suspiros, bebo atento! 
 
Ai! Canta a cavatina do delírio, 
Ri, suspira, soluça, anseia e chora... 
Marion! Marion!... É noite ainda. 
Que importa os raios de uma nova aurora?!... 
 
Como um negro e sombrio firmamento, 
Sobre mim desenrola teu cabelo... 
E deixa-me dormir balbuciando: 
— Boa-noite!, formosa Consuelo!... 

Castro Alves 

Vocabulário 

Alabastrina: cor de alabastro (branca).  

Alcova: quarto de casal.  

Arminho: pelo de arminho, de cor branca, usado no decote de roupões femininos.  

Balouçar: balançar.  

Calhandra: espécie de cotovia.  

Cambraia: tecido fino de linho ou algodão.  

Cavatina: pequena ária (peça musical).  

Espádua: parte posterior do ombro.  

Lira: instrumento musical.  

Trescalar: exalar cheiro.  

Voluptuosa: sensual.  

 

A propósito da relação amorosa presente no texto, responda: 

a)  Que reação tem a mulher amada diante da afirmação de seu amante de que vai embora? 

b)  Em que essa reação da amante difere das outras mulheres das gerações românticas anteriores?  

QUESTÃO 10  
Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os 

cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha 
recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde 
campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com 
as primeiras águas."  

(Iracema, José de Alencar) 

Vocabulário 

Graúna: ave de coloração preta.  

Jati: tipo de abelha.  
 

O texto acima foi extraído das primeiras páginas de Iracema, de José de Alencar. Ele descreve a protagonista. A caracterização 
da personagem é feita por meio de comparações.  

a)  A que elementos Iracema é comparada? 

b)  Nessa comparação, quem se destaca mais: a índia ou esses elementos? 

c)  Que característica romântica se observa nesse procedimento?   
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GABARITO 

 

QUESTÃO 1 

a)  

I. Oração subordinada adjetiva restritiva – desenvolvida 

II. Oração subordinada substantiva objetiva direta – desenvolvida 

III. Oração subordinada substantiva subjetiva – desenvolvida 

 

b) Objeto direto 

 

QUESTÃO 2 

I. Objeto direto 

II. Sujeito 

III. Adjunto adverbial de lugar 

IV. Adjunto adnominal 

 

QUESTÃO 3 

a)  

I. Oração subordinada substantiva completiva nominal – reduzida de infinitivo 

II. Oração subordinada substantiva subjetiva – reduzida de infinitivo 

 

b)  ”existem situações onde apenas os remédios ajudam” 

  Reescrita: “existem situações em que apenas os remédios ajudam” 

 

QUESTÃO 4 

a)  

I. Temporalidade 

II. Consequência 

III. Conformidade 

 

b)  

I. I. Objeto direto  

II. II. Adjunto adnominal 

 

QUESTÃO 5 

I. Oração subordinada adjetiva explicativa – desenvolvida 

II. Oração subordinada adverbial proporcional – desenvolvida 

III. Oração subordinada adverbial final – desenvolvida 

IV. Oração subordinada adverbial concessiva – desenvolvida 

V. Oração subordinada adverbial causal - desenvolvida 

 

QUESTÃO 6 

Em relação à representação da nação, nota-se que o texto I é ufanista. Mostra o país como perfeito, omitindo os problemas sociais. As flores, 
o céu , as várzeas são superiores. No texto II, há a representação crítica, quando o eu lírico faz uma crítica social apontando o preço das 
coisas. 

 

QUESTÃO 7 

No poema, a mulher está em um negro quadro: em um poento vidro que lhe guarda o sono. 

 

QUESTÃO 8 

a) A morte é uma espécie de saída, evasão, para a situação de sofrimento do eu lírico. A família representa uma espécie de porto 
seguro onde o eu lírico encontrava apoio, acolhida, compreensão etc.  

b) Como em outros poemas de Álvares de Azevedo, a mulher é caracterizada como uma virgem distante, idealizada, inalcançável.   

c) Entre outras: morbidez, a morte como saída, egocentrismo, pessimismo, idealização da mulher, ambiente noturno, isolamento, a 
natureza como refúgio. 
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QUESTÃO 9 

a) Ela aperta o amante ao seio a fim de retê-lo por mais tempo.  

b) Em que essa reação da amante difere das outras mulheres das gerações românticas anteriores?  

Nas gerações anteriores, a mulher tinha postura mais passiva ou distante em relação ao amor masculino. Nesse poema, ao 
contrário, a mulher é participante do relacionamento amoroso.  

 

QUESTÃO 10 

a) É comparada ao mel, à baunilha, aos pássaros e às plantas. Enfim: é comparada a elementos naturais.  

b) A índia, pois nela, tudo é superior.  

c) A idealização da heroína e da mulher.  

 

 

 

 

 

 


