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Turmas: 1001 e 1002 

 
LITERATURA - Professora: Adriana 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Literatura 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Estrutura externa de um poema, figuras de 
linguagem e trovadorismo 

Data que foi postado o trabalho 20/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoraadrianaresende1@gmail.com 

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!  

Equipe CAQ 
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1. Leia: 
              Retrato 
 
 Eu não tinha este rosto de hoje, 
 assim calmo, assim triste, assim magro,  
 nem estes olhos tão vazios, 
 nem o lábio amargo. 
 
 Eu não tinha estas mãos sem força, 
 tão paradas e frias e mortas; 
 eu não tinha este coração 
 que nem se mostra. 
  
 Eu não dei por esta mudança, 
 tão simples, tão certa, tão fácil: 
 - Em que espelho ficou perdida 
 a minha face?         Cecília Meireles  
 
 No poema acima temos uma: 
 (a) sextilha   (b) quintilha  (c) quadra  (d) septilha   (e) oitava 
 
2.  “Viver é super difícil  
       O mais fundo  
       Está sempre na superfície.”     (Paulo Leminski) 
  
 Acima, temos um exemplo de __________________ 
 
3. É correto afirmar sobre o Trovadorismo que: 

(a) Os poemas são produzidos para ser encenados. 
(b) As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. 
(c) Nas cantigas de amigo , o eu lirico é sempre feminino. 
(d) As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. 
(e) As cantigas de amor são de origem nitidamente popular. 

 
4. Releia com atenção a última estrofe: 
 Fez-se de amigo próximo o distante 
 Fez-se da vida uma aventura errante 
 De repente, não mais que de repente. 
 

Tomemos a palavra AMIGO. Todos conhecem o sentido com que esta forma linguística é usualmente 
empregada no falar atual. Contudo, na Idade Média, como se observa nas cantigas medievais, a palavra 
AMIGO significou: 
 (a) colega.  (b) companheiro.  (c) namorado.  (d) simpático.  (e) acolhedor. 

 

 

Trabalho Avaliativo - Literatura - Professor(a): Adriana 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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5. A alternativa que possui uma antítese é: 

a. ( )  Vivemos num paraíso ou num inferno? 
b. ( ) Tinha olhos bem quentes, pretos e doces. 
c. ( ) Comeu o prato todo 
d. ( ) Não para de chover: que ótima ideia vir hoje para a praia. 
e. ( ) Que demora! Estou esperando há séculos! 

 
6. A charge abaixo, publicada no jornal O Dia (PI) em 1 de abril de 2015, produz humor apoiada numa figura 

de linguagem expressa graficamente, figura essa denominada: 
a) metáfora; 
b) metonímia; 
c) hipérbole; 
d) pleonasmo; 
e) catacrese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ao dizer que os psicopatas assumem o papel de parasitas e predadores, o autor apela para uma figura de 

linguagem denominada: 
 a) metonímia;  b) pleonasmo;  c) anacoluto;  d) eufemismo;  e) metáfora. 
 

XÓPIS 
 Não foram os americanos que inventaram o shopping center. Seus antecedentes diretos são as galerias de 
comércio de Leeds, na Inglaterra, e as passagens de Paris pelas quais flanava, encantado, o Walter 
Benjamin. Ou, se você quiser ir mais longe, os bazares do Oriente. Mas foram os americanos que 
aperfeiçoaram a ideia de cidades fechadas e controladas, à prova de poluição, pedintes, automóveis, 
variações climáticas e todos os outros inconvenientes da rua. Cidades só de calçadas, onde nunca chove, 
neva ou venta, dedicadas exclusivamente às compras e ao lazer – enfim, pequenos (ou enormes) templos de 
consumo e conforto. Os xópis são civilizações à parte, cuja existência e o sucesso dependem, acima de tudo, 
de não serem invadidas pelos males da rua. 
 Dentro dos xópis você pode lamentar a padronização de lojas e grifes, que são as mesmas em todos, e a 
sensação de estar num ambiente artificial, longe do mundo real, mas não pode deixar de reconhecer que, se 
a americanização do planeta teve seu lado bom, foi a criação desses bazares modernos, estes centros de 
conveniência com que o Primeiro Mundo – ou pelo menos uma ilusão de Primeiro Mundo – se espraia pelo 
mundo todo. Os xópis não são exclusivos, qualquer um pode entrar num xópi nem que seja só para fugir do 
calor ou flanar entre as suas vitrines, mas a apreensão causada por essas manifestações de massa nas suas 
calçadas protegidas, os rolezinhos, soa como privilégio ameaçado. De um jeito ou de outro, a invasão 
planejada de xópis tem algo de dessacralização. É a rua se infiltrando no falso Primeiro Mundo. A perigosa 
rua, que vai acabar estragando a ilusão.  
 As invasões podem ser passageiras ou podem descambar para violência e saques. Você pode considerar 
que elas são contra tudo que os templos de consumo representam ou pode vê-las como o ataque de outra 
civilização à parte, a da irmandade da internet, à civilização dos xópis. No caso seria o choque de duas 
potências parecidas, na medida em que as duas pertencem a um primeiro mundo de mentira que não tem 
muito a ver com a nossa realidade. 
 O difícil seria escolher para qual das duas torcer. Eu ficaria com a mentira dos xópis. 
                                                                                                                       (Veríssimo, O Globo, 26-01-2014.) 
8. Ao dizer que os shoppings são “cidades", o autor faz uso de um tipo de linguagem figurada denominada . 
 a) metonímia.  b) eufemismo  c) hipérbole.  d) metáfora  e) catacrese  
 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 4 

 
FILME ANTIGO 

 Cerradas as cortinas do Fórum Social Mundial, algumas evidências saltaram do palco armado em Belém 
para o desfile de líderes de movimentos que supostamente buscam alternativas sociais e econômicas às 
políticas arquitetadas em Davos. A mais cristalina foi a disparidade de reivindicações de um encontro 
convocado para discutir os agravos ao meio ambiente da Amazônia. Num clima em que cada movimento 
representado no encontro procurou puxar para sua agenda o mote das discussões, abordou-se de tudo - da 
liberação da maconha à defesa do sexo livre, numa pauta que atendia a todo o leque ideológico reunido no 
Pará. 
 No entanto, o tema central do encontro - o desmatamento de uma região que perde um Rio de Janeiro por 
mês de floresta – foi o que menos parece ter mobilizado os participantes. Não sem motivo: o tópico há de ter 
criado embaraços para um dos  organizadores e uma das estrelas de maior grandeza do Fórum, o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais sem Terra, que faz vista grossa para a preocupante e indefensável realidade de 
que cerca de 30% da área desmatada da Amazônia é ocupada por assentamentos alinhados com a política 
de ocupação defendida pelo MST. 
 Certamente por isso, o MST preferiu alinhar-se com a banda de música bolivariana nas invariáveis canções 
de protesto contra o inimigo comum do FSM - o “neoliberalismo”  reunido em Davos. Com o palco franqueado, 
os bolivarianos Hugo Chávez e Evo Morales  aproveitaram os microfones para lançar suas invariáveis  
diatribes contra o demônio capitalista. Nada de novo no front, como se viu. 
 De novo mesmo, só a constatação de que o MST já não demonstra o viço que parecia esbanjar há alguns 
anos. Sem propostas concretas para problemas fundiários que não passem por ações radicais, o grupo saiu 
do encontro ressoando palavras de ordem vazias, que cabem em palanques, mas não se encaixam numa 
realidade mais complexa do que a ultrapassada dicotomia capitalismo X socialismo. 
                                                                                                                             (O Globo, 8/02/2009) 
 
9. Sobre o problema do desmatamento, explorado nesse texto, um poeta francês, Jacques Prévert, dizia: 
“Tantas florestas arrancadas à terra / e trucidadas / acabadas / rotativizadas / Tantas florestas sacrificadas 
para a pasta de papel de bilhões de jornais chamando anualmente a atenção dos leitores sobre os perigos do 
desmatamento dos bosques e das florestas”. 
 A estrutura significativa do texto se baseia num tipo de linguagem figurada denominado: 
 a) sinestesia. b) pleonasmo.  c) paradoxo.  d) antítese.  e) metonímia. 
 
10. Qual a figura de linguagem presente na frase: 
 
Como você foi bem na prova, não tirou nem a nota mínima. 
 
Resposta: _______________________ 


