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Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: Literatura 

Professor (a): Elizete 

 

Conteúdo: 

 

Interpretação de texto 

Elementos da poesia (métrica, rima, recursos sonoros) 

Linguagem literária 

Referência para estudo: 

 

Slides 

Sites recomendados: 

 

http://brasilescola.uol.com.br/literatura/ 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/o-que-literatura.htm 
 

Atividade avaliativa: 

 

 

 

 
Questão 1 - Leia o texto abaixo: 

Debussy 

Para cá, para lá... 

Para cá, para lá... 

Um novelozinho de linha... 

Para cá, para lá... 

Para cá, para lá... 

Oscila no ar pela mão de uma criança 

(Vem e vai...) 

Que delicadamente e quase a adormecer o balanço 

Psio... 

Para cá, para lá... 

Para cá e ... 

- O novelozinho caiu. 

                                                                                   Manuel Bandeira 

 

O autor repete várias vezes 7. “Para cá, para lá...”. Esse recurso foi utilizado para: 

a) Acompanhar o movimento do novelo e criar o ritmo do balanço. 

b) Reproduzir exatamente os sons repetitivos do novelo. 

c)  Provocar a sensação de agitação da criança. 

d)  Sugerir que a rima é o único recurso utilizado na poesia. 

e) Equiparar o contexto semântico e estilístico desorganizado. 

 

 

http://brasilescola.uol.com.br/literatura/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/o-que-literatura.htm
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Questão 2 - Leia a poesia de Drummond e responda a questão: 

Elegia 

Ganhei (perdi) meu dia. 

E baixa a coisa fria 

Também chamada noite, e o frio ao frio 

em bruma se entrelaça, num suspiro. 

E me pergunto e me respiro 

na fuga deste dia que era mil 

 para mim que esperava 

os grandes sóis violentos, me sentia 

tão rico deste dia 

e lá se foi secreto, ao serro frio (...) 

               Carlos Drummond de Andrade 

Dos versos, podemos entender que: 

a)  O poeta sente medo e tristeza dentro da noite negra e fria. Ele ama o dia e a sua luz. 

b) O poeta exprime um suave sentimento de tranquilidade, ao cair de uma noite de inverno: ele merecera e 

ganhara mais um dia, aproveitando o descanso da noite para meditar. 

c) O poeta sente-se triste ao fim de mais um dia de um longo inverno, e lembra-se com saudade dos dias 

quentes e alegres do verão. 

d) O poeta, sentindo próximo o fim da vida, faz um retrospecto melancólico,  confrontando o muito que espera e 

o nada que tem nas mãos. 

Questão 3 - TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

OS ANJOS 

Renato Russo 

Hoje não dá  

Hoje não dá  

Não sei mais o que dizer  

E nem o que pensar  

 

Hoje não dá  

Hoje não dá  

A maldade humana agora não tem nome  

Hoje não dá  

 

Pegue duas medidas de estupidez  

Junte trinta e quatro partes de mentira  

Coloque tudo numa forma  

Untada previamente  

Com promessas não cumpridas  

Adicione a seguir o ódio e a inveja  

Dez colheres cheias de burrice  

Mexa tudo e misture bem  

E não se esqueça antes de levar ao forno temperar  

Com essência de espírito de porco  

Duas xícaras de indiferença  

E um tablete e meio de preguiça  

Hoje não dá  

Hoje não dá  

Está um dia tão bonito lá fora  

E eu quero brincar  

 

Mas hoje não dá  

Hoje não dá  

Vou consertar a minha asa quebrada  

E descansar.  

 

Gostaria de não saber destes crimes atrozes  

É todo dia agora e o que vamos fazer?  

Quero voar p'ra bem longe mas hoje não dá  

Não sei o que pensar e nem o que dizer  

Só nos sobrou do amor  

A falta que ficou.  

 

Com relação ao texto, é correto afirmar que 

a) sua composição resulta da mescla de aspectos formais e estilísticos de gêneros textuais diferentes, poema e 

receita culinária. 

b) sua composição impossibilita caracterizá-lo como um gênero textual específico.  

c) sua composição formal e estilística, com verbos no imperativo, é própria do gênero “poema”.  
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d) sua composição formal e estilística, com uso reiterado de metáforas, caracteriza o tipo textual  “receita 

culinária”.  

e) sua composição formal e estilística nos permite classificá-lo com sendo do gênero dramático. 

 

Questão 4 - Leia os textos. 

Chão de esmeralda 

 

Me sinto pisando 

Um chão de esmeraldas 

Quando levo meu coração 

À Mangueira 

Sob uma chuva de rosas 

Meu sangue jorra das veias 

E tinge um tapete 

Pra ela sambar 

É a realeza dos bambas 

Que quer se mostrar 

Soberba, garbosa 

Minha escola é um cata-vento a girar 

É verde, é rosa 

Oh, abre alas pra Mangueira passar 

BUARQUE, C.; CARVALHO, H. B. Chico Buarque de Mangueira 

 

Texto II 

 

Quando a escola de samba entra na Marquês de Sapucaí, a plateia delira, o coração dos componentes bate mais 

forte e o que vale é a emoção. Mas, para que esse verdadeiro espetáculo entre em cena, por trás da cortina de 

fumaça dos fogos de artifício, existe um verdadeiro batalhão de alegria: são costureiras, aderecistas, diretores de ala 

e de harmonia, pesquisador de enredo e uma infinidade de garantem que tudo esteja perfeito na hora do desfile. 

AMORIM, M.; MACEDO, G. O espetáculo dos bastidores. Revista de Carnaval 2010: 

 

Ambos os textos exaltam o brilho, a beleza, a tradição e o compromisso dos dirigentes e de todos os componentes 

com a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Uma das diferenças que se estabelece entre os textos é que  

 

a) o artigo jornalístico cumpre a função de transmitir emoções e sensações, mais do que a letra de 

música.  

b) a letra de música privilegia a função social de comunicar a seu público a crítica em relação ao samba 

e aos sambistas.  

c) a linguagem poética, no Texto I, valoriza imagens metafóricas e a própria escola, enquanto a 

linguagem, no Texto II, cumpre a função de informar e envolver o leitor.  

d) ao associar esmeraldas e rosas às cores da escola, o Texto I acende a rivalidade entre escolas de 

samba, enquanto o Texto II é neutro.  

e) o Texto I sugere a riqueza material da Mangueira, enquanto o Texto II destaca o trabalho na escola 

de samba.  

 

Questão 5 - Leia o texto abaixo. 

 

O bonde abre a viagem,  

No banco ninguém,  

Estou só, stou sem.  

Depois sobe um homem,  

No banco sentou,  

Companheiro vou.  

O bonde está cheio.  
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De novo porém 

Não sou mais ninguém.  

ANDRADE, M. Poesias completas. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005.  

 

Em um texto literário, é comum que os recursos poéticos e linguísticos participem do significado do texto, isto é, 

forma e conteúdo se relacionam significativamente. Com relação ao poema de Mário de Andrade, a correlação entre 

um recurso formal e um aspecto da significação do texto é 

 

a) a sucessão de orações coordenadas, que remete à sucessão de cenas e emoções sentidas pelo eu lírico ao 

longo da viagem.   

b) a elisão(eliminação) dos verbos, recurso estilístico constante no poema, que acentua o ritmo acelerado da 

modernidade.   

c) o emprego de versos curtos e irregulares em sua métrica, que reproduzem uma viagem de bonde, com suas 

paradas e retomadas de movimento.   

d) a sonoridade do poema, carregada de sons nasais, que representa a tristeza do eu lírico ao longo de toda a 

viagem.   

e) a ausência de rima nos versos o que aproxima a linguagem do poema da linguagem cotidiana.  

 

Questão 6 - Leia o texto abaixo. 

Canção do vento e da minha vida 

O vento varria as folhas, 
O vento varria os frutos, 
O vento varria as flores... 
          E a minha vida ficava 
          Cada vez mais cheia 
          De frutos, de flores, de folhas. 
           [...] 
O vento varria os sonhos 
E varria as amizades... 
O vento varria as mulheres... 
         E a minha vida ficava 
         Cada vez mais cheia 
         De afetos e de mulheres. 
O vento varria os meses 
E varria os teus sorrisos... 
O vento varria tudo! 
        E a minha vida ficava 
        Cada vez mais cheia 
        De tudo. 

 BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967. 

A varrição feita pelo vento é sugerida 

a) pela construção de oposições  semânticas. 
b) pela apresentação de ideias de forma objetiva. 
c) pelo emprego recorrente de figuras de linguagem, como a antítese. 
d) pelas  repetições de sons de construções sintáticas semelhantes. 
e) pela inversão da ordem sintática das palavras. 

Questão 7 - Leia o texto abaixo. 

Soneto de separação 

De repente do riso fez-se o pranto 

Silencioso e branco como a bruma 

E das bocas unidas fez-se a espuma 

E das mãos espalmadas fez-se o espanto 
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De repente da calma fez-se o vento 

Que dos olhos desfez a última chama 

E da paixão fez-se o pressentimento 

E do momento imóvel fez-se o drama 

De repente não mais que de repente 

Fez-se de triste o que se fez amante 

E de sozinho o que se fez contente 

Fez-se do amigo próximo, distante 

Fez-se da vida uma aventura errante 

De repente, não mais que de repente 

  (Vinícius de Moraes) 

Faça a análise estética do texto acima e explique o uso das antíteses (expressões de sentido contrário) no contexto 
da poesia. 
 

Questão  8 - Elabore um parágrafo explicitando a visão que Machado de Assis apresenta do comportamento humano 

tomando como base os contos da obra Papéis Avulsos. 
 
 
Questão 9 - Leia o texto abaixo para responder às questões  
 
Chove chuva choverando 
que a cidade de meu bem 
está-se toda se lavando 
 
Senhor 
que eu não fique nunca 
como esse velho inglês 
aí ao lado 
que dorme numa cadeira 
à espera de visitas que não vêm 
 
Chove chuva choverando 
que o jardim de meu bem 
está-se todo se enfeitando 
A chuva cai 
cai de bruços 
 
A magnólia abre o pára-chuva 
pára-sol da cidade 
de Mário de Andrade 
A chuva cai 
escorre das goteiras do domingo 
 
Chove chuva choverando 
que a cidade de meu bem 
está-se toda se molhando [...] 
   (Oswald de Andrade) 
 
 

a) Faça a análise estética do texto abaixo ressaltando também os recursos sonoros explorados. 
 

b) Explique o efeito obtido pelo uso dos recursos sonoros explorados. 
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Leia a letra da música a seguir. 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Guilherme Arantes 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Vivendo e aprendendo a jogar 

Nem sempre ganhando 

Nem sempre perdendo 

Mas aprendendo a jogar 

 

Água mole em pedra dura 

Mais vale que dois voando 

Se eu nascesse assim pra lua 

Não estaria trabalhando 

 

Mas em casa de ferreiro 

Quem com ferro se fere é bobo 

Cria a fama, deita na cama 

Quero ver o berreiro na hora do lobo 

 

Quem tem amigo cachorro 

Quer sarna pra se coçar 

Boca fechada não entra besouro 

Macaco que muito pula quer dançar 

 

Questão 10 - De que recursos linguísticos o autor se valeu para construir a música? 

 

Questão 11 - Retire da música dois versos onde estejam presentes provérbios conhecidos por você e escreva cada 
um dos dois provérbios que serviram de base para a construção dos versos escolhidos por você na questão anterior. 

 

Questão 12 - Qual o significado de cada um deles? 

 

 

 

 

 

VERIFICAR FOLHA DE RESOLUÇÃO EM SEGUIDA 
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FOLHA DE RESOLUÇÃO: Roteiro de estudos para recuperação trimestral 

Disciplina: Literatura 

Professor (a): Elizete 

Aluno (a):  

Turma:  

 

GABARITO – PROIBIDO RASURAS/ QUESTÕES FECHADAS 

Nº 01 Nº 02 Nº 03 Nº 04 Nº 05 Nº 06 

 
 
 

   
 
 

  

 

QUESTÕES ABERTAS 

 
Nº 07 

 
 
 
 
 

 
Nº 08 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nº 09 
 

 
 
 
 
 

 
Nº 10 

 

 
Nº 11 
 
 
 
 

 

 
Nº 12 
 

 
 
 
 
 

 


