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Leia este poema, de Carlos Drummond de Andrade, e 

responda às questões de 1 a 3. 

 

Classe mista 

“Meninas, meninas, 

do lado de lá. 

Meninos, meninos, 

do lado de cá.” 

Por que sempre dois lados, 

corredor no meio, 

professora em frente, 

e o sonho de um tremor de terra 

que só acontece em Messina, 

jamais, jamais em Minas, 

para, entre escombros, me ver 

junto de Conceição até o fim do curso? 

 

 Exercício 1

A partir do 5º verso do poema, é o eu lírico quem fala. Nos 

quatro versos iniciais, as aspas indicam que quem fala é 

outra pessoa. Quem provavelmente é essa pessoa? Por 

quê? 

 

 

 

 Exercício 2

O eu lírico sonha com um terremoto em Minas. Por quê? 

Qual é o verdadeiro desejo dele? 

 

 

 

 Exercício 3

O adjunto adverbial tem um papel de destaque na 

construção desse poema. 

a) Identifique e reúna os adjuntos adverbiais em dois 

grupos: os que indicam lugar e os que indicam tempo. 

 

 

 

b)  Qual das duas circunstâncias aparece mais vezes no 

texto? 

 

c)  Que relação há entre o desejo do eu lírico de ficar junto 

de Conceição e o predomínio dessa circunstância no 

texto? 

 

 

 

 Exercício 4

Classifique os adjuntos adverbiais em destaque quanto à 

circunstância. 

(1) adjunto adverbial de tempo (Quando?) 

(2) adjunto adverbial de lugar (Onde?) 

(3) adjunto adverbial de modo (Como?) 

 

a)  Ele premeditou o crime em detalhes. 

b)  A firma preencheu a vaga na semana passada. 

c)  O líder encabeçou a revolta com coragem. 

d)  O preso denunciou os comparsas durante o 

interrogatório. 

e)  O trabalhador caiu do andaime.  

f)  Nesta sala, vocês podem conversar à vontade.  

g)  Todos ficaram em seus lugares. 

h)  Amanhã, todos deverão comparecer cedo  ao colégio.  

 Exercício 5

Assinale a opção correta de acordo com a classificação dos 

adjuntos adverbiais destacados. 

a)  Pense mais um pouco. 

A intensidade B modo C afirmação 

b)  Atravessou a rua tranquilamente. 

A tempo B lugar C modo 

c)  Talvez passe por aí. 

A dúvida B lugar C tempo 

d)  Ele realmente vacilou. 

A negação B afirmação C tempo 

e)  Agora, moramos no centro. 

A tempo B modo C lugar 

f)  Bata na porta antes de entrar. 

A intensidade B afirmação C lugar 

g)  Estou meio cansado. 

A intensidade B lugar C modo 

h)  Esfregou a toalha com força. 

A afirmação B modo C tempo 

i)  Não escreva depressa. 

A negação B modo C dúvida 

j)  Ouviam-se os sinos dobrarem ao longe. 

A tempo B lugar C modo 

k)  Lutei bastante para conseguir o que eu tenho. 

A intensidade B tempo C modo 
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