
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Adriana   -  Literatura  Turma: 1001 e 1002 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA  LITERATURA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 
- Gêneros poéticos (apostila página 41) 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO - 18/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO - 22/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

- Professoraadrianaresende1@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR - Deem o melhor de si 
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1) No gênero narrativo, o Épico, uma das características mais significativas é a 

presença de um 

a) Show 

b) Romance 

c) Narrador 

d) Compositor 

e) Ode 

 

2) A principal característica do gênero Lírico é a _____________, dessa forma, o 

soneto, que é um tipo de ________________, é o que melhor representará o gênero 

Lírico em seu conteúdo. 

a) Subjetividade; poema 

b) Objetividade; prosa 

c) Subjetividade; fantasia 

d) Objetividade; poema 

e) Subjetividade; prosa 

 

3) Escreva V ou F nas seguintes questões abaixo: 

a) (   ) A Tragédia é um gênero literário. 

b) (   ) O gênero Lírico é um texto de caráter emocional, porém, as emoções expressas, 

nesse gênero não representam a subjetividade do autor: é apenas ficção. 

c)  (   ) O gênero Dramático apresenta esta estrutura: apresentação e desfecho. 

d)  (   ) Os elementos essenciais de uma narrativa são: narrador, enredo, personagem, 

tempo e espaço. 

e)  (   ) Elegia narra fatos tristes. 

 

4) Complete: 

a) O gênero narrativo (Épico) predomina ____________. 

b) Ulisses - James Joyce pertence ao gênero _______________. 

c) No gênero Lírico ocorre a predominância da ______________. 

d) No gênero __________, o artista retrata criticamente a realidade. 
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5) O que é literatura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Um texto que retrata o pensamento da época e do povo ao qual pertencia o autor é 

chamado de  

a) Sófocles 

b) Elegia 

c) Literatura 

d) Antígona 

e) Gênero Dramático 

 

7) O que é Conto? 

a) É uma pequena composição poética composta de 14 versos. 

b) Narrativa breve e concisa. 

c) Compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. 

d) Texto isento de qualquer formalidade. 

e) Nenhuma das respostas acima. 

 

8) Poema épico extenso que narra histórias de um povo ou nação, com exaltação 

a) Epopeia 

b) Fábula 

c) Crônica 

d) Conto 

e) drama 

TEXTO I 
O açúcar 
O branco açúcar que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
Vejo-o puro 
e afável ao paladar 
como beijo de moça, água 
na pele, flor 
que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim. 
Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. 
Este açúcar veio 
de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina. 
Este açúcar era cana 
e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 
no regaço do vale. 
Em lugares distantes, onde não há hospital 
nem escola, 
homens que não sabem ler e morrem de fome 
aos 27 anos 
plantaram e colheram a cana 
que viraria açúcar. 
Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 
e dura 
produziram este açúcar 
branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 



 

 
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

fonte: “O açúcar” (Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, pp.227-228) 
 

TEXTO II 
A cana-de-açúcar 
Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região 
que durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a Zona da Mata nordestina, onde os férteis 
solos de massapé, lém da menor distância em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse 
cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a 
cana serve também para a produção de álcool, importante nos dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa 
expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível. 
(Comentários sobre os textos: “O açúcar” e “A cana-de-açúcar”) 

9) Sobre o textos I e II, só é possível afirmar que: 

I. O texto I é literário também pela forma com que se apresenta. 

II. O texto II poderia ser literário pela forma. 

III. Pela pluralidade significativa da linguagem, só é possível afirmar que o literário é o texto II. 

Está(ao) correta(s) apenas 

a) a I e a II 

b) a II e a III 

c) a I e a III 

d) apenas a II 

e) Todas estão corretas 

 

10) Ainda com relação aos textos I e II, assinale a opção incorreta: 

a) No texto I, em lugar de apenas informar sobre o real, ou de produzi-lo, a expressão literária é 

utilizada 

principalmente como um meio de refletir e recriar a realidade. 

b) No texto II, de expressão não-literária, o autor informa o leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, 

os lugares onde é 

produzida, como teve início seu cultivo no Brasil, etc. 

c) No texto I parte de uma palavra do domínio comum – açúcar – e vai ampliando seu potencial 

significativo, 

explorando recursos formais para estabelecer um paralelo entre o açúcar – branco, doce, puro – e a 

vida do 

trabalhador que o produz – dura, amarga, triste. 

d) No texto I, a expressão literária desconstrói hábitos de linguagem, baseando sua recriação no 

aproveitamento de 

novas formas de dizer. 

e) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da realidade, e 

não da imaginação. 


