
 

 

 

 

 

Avaliação Discursiva do 2º período 
Língua Portuguesa  v 3ª SÉRIE 

Data da realização: 5/6. 
 

QUESTÃO 1 

A afirmação I está errada, pois o poema “Os sapos”, 
de Manuel Bandeira, foi declamado por Ronald de 
Carvalho, no segundo sarau da Semana de Arte 
Moderna. Esse texto apresenta uma clara crítica à 
rigidez literária dos poetas parnasianos. 

A afirmação II está correta, porque Klaxon foi a 
primeira revista modernista, publicada após a Semana 
de 22, e seu nome apresenta inovação, pois é 
derivado do termo usado para designar a buzina 
externa dos carros da época. 

 
QUESTÃO 2 

A) Nesses versos, o sujeito poético recusa os 
lirismos da poesia tradicional / do passado em 
“lirismo comedido, bem comportado, namorador, que 
capitula ao que quer que seja fora de si mesmo” e 
declara querer-estar em conjunção com o lirismo 
livre da poesia modernista / do presente em “lirismo 
dos bêbedos, dos loucos, dos clowns”.  

B) Não é, pois “fazer poesia” é o tema desse poema, 
o que se evidencia desde seu título. 

GABARITO 



QUESTÃO 3 

A) Não possuem, pois o homem se entusiasma ao viajar 
para o espaço, mas se chateia depois de cada nova 
conquista já que a novidade perde o encanto.  

B) É correto, pois, nesse texto, o objetivo de 
Vinícius de Moraes é caracterizar, literariamente, a 
essência de dois tipos de mulheres (a “básica” e a 
“ácida”) por meio da natureza e das propriedades da 
química orgânica. 
 

QUESTÃO 4 

A) Respectivamente, devem ser empregados os pronomes 
(d)este, esse, (d)este e este. 

B) Na primeira ocorrência, o pronome (d)este indica 
que o livro está próximo do emissor (narrador); na 
segunda, esse indica que o “mundo” está próximo de 
destinatário (“leitor”). 

 

QUESTÃO 5 

A) I. Não nos esqueçamos de que este é um tempo de 
abertura. ou Não esqueçamos que este é um tempo de 
abertura. 

Assistimos em um tempo que pede contenção e 
paciência. 

II. O presidente do Senado, Renan Calheiros, 
informou à população que a PEC não alteraria essa 
política do governo./ 

O presidente do Senado, Renan Calheiros, informou a 
população de que a PEC não alteraria essa política do 
governo. 



B) De acordo com a explicação de Josué Machado, o 
objeto direto do verbo dar, nesse caso, deveria ser 
“criança” ou ficar oculto e “luz” deveria ser o 
objeto indireto. De acordo com a norma-padrão, a 
frase deveria ser escrita assim: ... está prestes a 
dar à luz o quarto neto de Loureiro. 

 

QUESTÃO 6 

A) 

I. Não ocorre crase. 

II. Àquele caso. 

III. À demência.  

IV. Volvendo à esquerda, volvendo à direita. 

 

B) Empregou-se o acento grave para indicar a crase entre a 
preposição “a”, regida por “alusão”, e o pronome “aquele”. 
     Empregou-se o acento grave, porque “à direita” e “à esquerda” 
são locuções adverbiais femininas. 

 

 

 

 

 


