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DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 
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Data que foi postado o trabalho 22/07/2020 
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trabalho 
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E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

Atenção: E-mail diferente do anterior 
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OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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!  

mailto:prof.marciaing+2001PTX@gmail.com


Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
Colégio 

Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

Sistema 
Positivo de 

Ensino 

Equipe CAQ 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Sobre o romance Lucíola, de José de Alencar, apenas é incorreto afirmar que   
a) destaca-se, na narrativa, a oscilação de Lúcia entre dois polos opostos, a pureza e o vício.     
b) o amor de Paulo estimula em Lúcia, que fora prostituída em sua juventude, o desejo de regenerar-se e de 

cultivar os germes de virtude que conservara no coração.     
c) a castidade desenvolve-se na busca gradativa da simplicidade, do contato com a natureza e do 

afastamento, por parte da heroína, em relação ao luxo e à sofisticação.     
d) Lúcia é influenciada pelas normas vigentes, mesmo consciente das causas sociais da prostituição, 

assumindo-a como um erro seu e renunciando à paixão sensual.     
e) Paulo opõe-se frontalmente às convenções sociais e assume uma relação amorosa com a heroína, sem 

preocupar-se com sua própria reputação e com seu futuro profissional.    
  
 
O texto a seguir foi retirado do último capítulo do romance LUCÍOLA, de José de Alencar. Nele o romancista 

narra os momentos finais vividos pela heroína, ao lado de Paulo, o seu amado. 

 

1 De joelhos à cabeceira eu suplicava-lhe que bebesse o remédio que a devia salvar. 

 (...) 

 O dia se passou na cruel agonia que só compreendem aqueles que ajoelhados à borda de um leito 

viram finar-se gradualmente uma vida querida. 

2 Quebrado de fadiga e vencido por uma vigília de tantas noites, tinha insensivelmente adormecido, 

sentado como estava à beira da cama, com os lábios sobre a mão gelada de Lúcia e a testa apoiada no 

encosto do leito. O sono foi curto, povoado de sonhos horríveis; acordei sobressaltado e achei-me reclinado 

sobre o peito de Lúcia, que se sentara de encontro às almofadas para suster minha cabeça ao colo, como 

faria uma terna mãe com seu filho. 

3 Mesmo adormecido ela me sorria, me falava, e cobria-me de beijos: 

4 - Se soubesses que gozo supremo é para mim beijar-te neste momento! Agora que o corpo está morto 

e a carne álgida, não sente nem a dor nem o prazer, é a minha alma só que te beija, que se une à tua e se 

desprende parcela por parcela para embeber em teu seio. 

5 E seus lábios ávidos devoravam-me o rosto de carícias, bebendo o pranto que corria abundante de 

meus olhos: 

6 Se alguma coisa me pudesse salvar ainda, seria esse bálsamo celeste, meu amigo! 

7 Eu soluçava como uma criança. 

8 - Beija-me também, Paulo. Beija-me como beijarás um dia tua noiva! Oh! agora posso te confessar 

sem receio. Nesta hora não se mente. Eu te amei desde o momento em que te vi! Eu te amei por séculos 

nestes poucos dias que passamos juntos na terra. Agora que a minha vida se conta por instantes, amo-te em 

cada momento por uma existência inteira. Amo-te ao mesmo tempo com todas as afeições que se pode ter 

neste mundo. Vou te amar enfim por toda a eternidade. 

9 A voz desfaleceu completamente, de extenuada que ela ficara por esse enérgico esforço. Eu chorava 
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de bruços sobre o travesseiro, e as suas palavras suspiravam docemente em minha alma, como as dulias dos 

anjos devem ressoar aos espíritos celestes. 

(ALENCAR, José de. Lucíola. Rio, Ática, 1992. p. 124-126.) 

 
2.   Representada por personagens de uma obra do estilo romântico, a cena retratada no texto deixa entrever 

a  

a) necessidade do apego à vida para viver apenas o momento.    
b) intensidade de um amor que transcende o plano físico.    
c) descrição da natureza associada aos personagens.    
d) necessidade de não fugir à realidade para viver um grande amor.    
e) visão maniqueísta da vida, declarada pela heroína.    
  
3.   Em "Beija-me também, Paulo". (par.8), transpondo o verbo para a forma negativa, obtém-se  

a) não me beijes.    
b) não me beija.    
c) não me beijas.    
d) não me beije.    
e) não me beijeis.    
  
4.   "Quebrado de fadiga e vencido por uma vigília de tantas noites, TINHA insensivelmente ADORMECIDO 

(...)" 

O tempo simples correspondente à forma verbal destacada é  

a) adormeci.    
b) adormecera.    
c) adormecia.    
d) adormeceria.    
e) adormecendo.    
  
5.   O pronome oblíquo assume o valor semântico de posse em  

a) "(...) achei-me reclinado sobre o peito de Lúcia (...)" (par.2)    
b) " Mesmo adormecido ela me sorria (...)" (par.3)    
c) "E seus lábios ávidos devoraram-me o rosto de carícias (...)" (par.5)    
d) "Se alguma coisa me pudesse salvar ainda (...)" (par.6)    
e) "Beija-me como beijarás um dia tua noiva!" (par.8)    
  
6.   Leia o texto abaixo. 

 

No romance ............., de José de Alencar, uma ............ apaixona-se por um provinciano recém chegado ao 

Rio de Janeiro, experimentando, a partir daí, um processo gradativo de ............ . 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto acima.  

a) "Lucíola" - cortesã - purificação espiritual    
b) "A Pata da Gazela"- camponesa - degeneração física    
c) "Lucíola" - aristocrata - degradação moral    
d) "Senhora" - adolescente - enriquecimento material    
e) "Senhora"- adolescente - ascensão social    
  
7.   Leia, com atenção, o fragmento a seguir para responder à questão. 

 

"Todas as raças, desde o caucasiano sem mescla, até o africano puro; todas as posições, desde as 

ilustrações da política, da fortuna ou do talento, até o proletário humilde e desconhecido; todas as profissões, 

desde o banqueiro até o mendigo; (...) 

É uma festa filosófica essa festa da Glória! Aprendi mais naquela meia hora de observação do que nos cinco 

anos que acabava de esperdiçar em Olinda com uma prodigalidade verdadeiramente brasileira. 

A lua vinha assomando pelo cimo das montanhas fronteiras; descobri nessa ocasião, a alguns passos de 
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mim, uma linda moça, que parara um instante para contemplar no horizonte as nuvens brancas esgarçadas 

sobre o céu azul e estrelado. Admirei-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema elegância.(...) 

Ressumbrava na sua muda contemplação doce melancolia, e não sei que laivos de tão ingênua castidade, 

que o meu olhar repousou calmo e sereno na mimosa aparição." 

 (José de Alencar - "Lucíola") 

 

A partir do fragmento, e considerando o romance como um todo, PODE-SE AFIRMAR que:  

a) a cena amorosa, em Alencar, é sempre emoldurada pela matéria sócio-cultural brasileira.    
b) pode-se observar, nessa cena, a superioridade da província sobre a metrópole.    
c) desde o primeiro momento Paulo percebe a condição social de Lúcia.    
d) a referência à questão racial comprova o naturalismo dessa obra.    
e) o romance urbano, como é o caso de LUCÍOLA, é o único cultivado no romantismo brasileiro.    
  
8.   O romance "Lucíola" pertence à chamada fase urbana da produção ficcional de José de Alencar. Neste 

livro,  

a) o autor discute a desigualdade social no meio urbano.    
b) o autor mostra a prostituição como um grave problema social urbano.    
c) não há uma típica narrativa romântica, pois o autor fala de prostituição, que é um tema naturalista.    
d) não existe a presença do amor; há apenas promiscuidade sexual.    
e) o autor focaliza o drama da prostituição na esfera do indivíduo, mostrando a diferença entre o ser e o 

parecer.    
  
9.   Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre as obras selecionadas.  

a) "Lucíola" e "Dona Guidinha do poço" tematizam a angústia da mulher contrariada.    
b) "Rosa, Vegetal de Sangue" e "Lucíola" constroem-se como romances políticos, em tempos de ditadura 

militar.    
c) "Lucíola" e "Rosa, Vegetal de Sangue" problematizam a experiência de personagens femininas em conflito.    
d) "Lucíola" e "Dona Guidinha do poço" têm em comum uma preocupação com a burguesia emergente do 

século XIX.    
e) "Rosa, Vegetal de Sangue", "Dona Guidinha do poço" e "Lucíola" são romances situados no pré-

modernismo brasileiro.    
  
10.   Leia as seguintes afirmações sobre Lucíola e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) A narrativa é apresentada ao leitor como o resultado da iniciativa de uma senhora, que teria decidido 

reunir e publicar as cartas enviadas a ela por Paulo. 
(     ) O registro dos costumes burgueses, que é uma característica de outros livros de José de Alencar, não 

se faz presente nesse romance. 
(     ) Na obra, o autor aborda o tema da prostituição. 
(     ) Nas últimas páginas do livro, Lúcia conta a Paulo a história de seu passado e manifesta o desejo de 

voltar a ser chamada pelo seu nome de batismo, Maria. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
a) V – V – F – V    
b) V – F – F – V    
c) F – F – V – V    
d) V – F – V – V    
e) V – V – F – F    
 
 
Leia atentamente:  
A correção será feita somente na tabela abaixo, logo deve informar a opção em letra maiúscula (A, B,C,D,E), 
levando em consideração a ordem das questões acima. Atenção, qualquer alteração será  responsabilidade 
do(a) aluno(a). 
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Questão Opção 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 


