
 

 

 

 

 

Avaliação Discursiva do 4º período 
Língua portuguesa  v 2ª SÉRIE 

Data da realização: 4/10. 
 

QUESTÃO 1 

a) A afirmação está correta, porque demonstra como 
viviam aqui os imigrantes que vieram substituir a 
mão-de-obra escrava durante o século XIX. 

 

b) A afirmação está errada, porque o Realismo 
privilegia a descrição psicológica, focalizando o 
mundo interior das personagens, enquanto, no 
fragmento acima, a descrição tem a perspectiva 
fisiológica. 

 

QUESTÃO 2 

a) A expressão indica um amor movido pela realização 
no plano físico, o que se opõe aos ideais 
românticos, em que o amor pressupunha um 
sentimento sem necessidade de concretização 
física. 

 
b) Trata-se da luta travada entre Jerônimo e Firmo 

que disputam o amor de Rita   Baiana. 
 
 

 

GABARITO 



 

QUESTÃO 3 

 
QUESTÃO 4 

A) 

I. Adjunto adverbial deslocado. 

II. Oração subordinada adverbial anteposta à oração 
principal ou oração reduzida anteposta à oração 
principal. 

III. Aposto explicativo. 

IV. Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

B) 

As aspas evidenciam o sentido irônico atribuído pelo 
emissor à palavra "só", dando a entender que, na 
realidade, estava faltando o que é mais importante, 
fundamental, numa disputa eleitoral: os programas de 
governo. 

 

b) A forma "acaba" (do presente) sugere um fato que, 
na perspectiva do eu lírico, é contínuo, ou seja, a 
história de Robinson Crusoé se prolonga 
indefinidamente no tempo, não tem fim. 

c) Não venhas comigo minha alma 

Não sigas a paz da natureza 

 

 



QUESTÃO 5 

a) O pretérito imperfeito sugere, no caso, ações 
continuadas e/ou repetitivas ao longo do tempo. 
Esse emprego cria, no poema, uma atmosfera de 
monotonia, de marasmo, de rotina cotidiana que 
envolvia a vida familiar do eu lírico. 

b) A forma do presente "acaba" sugere um fato que, 
na perspectiva do eu lírico, é contínuo, ou seja, 
a história de Robinson Crusoé se prolonga 
indefinidamente no tempo, não tem fim. 

c) Não venhas comigo minha alma. e Não sigas a paz 
da natureza. 

 

QUESTÃO 6 

a) 

I. Ideia de consequência. 

II. Ideia de concessão. 

b) Presente do indicativo: presente histórico com o 
intuito de dar vivacidade ao fato, realismo, 
aproximar o leitor do texto. 

 

 

 


