Exercícios de revisão para a prova bimestral – 2º bimestre – 1º ano
Língua Portuguesa – Professora Lenise

1. (MACK) “Este inferno de amar – como eu amo! – / Quem mo pôs aqui n’alma …
quem foi? / Esta chama que alenta e consome, / Que é a vida – e que a vida destrói – /
Como é que se veio a atear, / Quando – ai quando se há-de apagar? (Almeida Garret)
No texto, os pronomes eu – quem – este, são, respectivamente:
a) indefinido – pessoal – indefinido
b) pessoal – interrogativo – demonstrativo
c) pessoal – indefinido – demonstrativo
d) interrogativo – pessoal – indefinido
e) indefinido – pessoal – interrogativo
2 - Os amigos F.V.S., 17 anos, M.J.S., 18 anos, e J.S., 20 anos, moradores de Bom
Jesus, cidade paraibana na divisa com o Ceará, trabalham o dia inteiro nas roças de
milho e feijão. “Não ganhamos salário, é ‘de meia’. Metade da produção fica para o
dono da terra e metade para a gente.” (Folha de São Paulo, 1° jun. 2002)
Os jovens conversam com o repórter sobre sua relação de trabalho. Utilizam a expressão
“é de meia” e, logo em seguida, explicam o que isso significa. Ao dar a explicação, eles
a) alteram o sentido da expressão.
b) consideram que o repórter talvez não conheça aquele modo de falar.
c) dificultam a comunicação com o repórter.
d) desrespeitam a formação profissional do repórter.

3 - (FIUBE-MG) Assinale o item em que não aparece pronome relativo:

a) O que queres não está aqui.
b) Temos que estudar mais.
c) A estrada por que passei é estreita.
d) A prova que faço não é difícil.
e) A festa a que assisti foi ótima.
4- (UFSCar) Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases:

I - Se nos ....... a fazer um esforço conjunto, teremos um país sério.
II - .......o televisor ligado, para te informares dos últimos acontecimentos.
III - Não havia programa que .......o povo, após o último noticiário.
a) propormos - Mantenha - entretesse
b) propusermos - Mantém - entretesse
c) propormos - Mantém - entretivesse
d) propormos - Mantém - entretesse
e) propusermos - Mantém – entretivesse

5- (UFV-MG) Sobre a narrativa machadiana A Cartomante, apenas NÃO se pode
afirmar que:
a) A personagem Rita, ao concluir que “havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste
mundo”, traduz vulgarmente a sentença de Hamlet, o famoso herói shakespeareano: “há
mais coisa no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia”.
b) O desfecho de A Cartomante é trágico e seus personagens, Vilela, Camilo e Rita,
formam o típico triângulo amoroso de grande parte das obras do período realista.
c) A personagem Rita mostra-se descrente em relação às premonições da cartomante,
opondo-se ao comportamento de Camilo, extremamente supersticioso e obcecado por
bruxarias.
d) A ironia machadiana reflete-se, sobretudo, nos momentos finais do texto, pelo
contraste entre as profecias otimistas da cartomante e o destino cruel dos amantes Rita e
Camilo.
6- O conto “A Cartomante”, de Machado de Assis é aberto com a frase de Shakespeare:
“Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa
filosofia.”. No conto, o sentido dessa frase
(A)não se confirma, pois Camilo e Rita ficam juntos conforme previra a cartomante.
(B) se confirma, pois o narrador conduz o leitor a um final inesperado em que os
amantes são assassinados.
(C) se confirma, pois Vilela vinga-se da esposa, mas preserva a amizade com Camilo.
(D) não se confirma, pois Camilo não foi capaz de esquecer Rita, embora ela temesse o
contrário.
I – Observe atentamente a imagem e responda o que se pede. Essa imagem representa
perfeitamente uma das alegorias mais conhecidas da história da filosofia: “A Alegoria
da Caverna” do filósofo Grego Platão.

7 - O que representa a caverna?
8 – O que representa os prisioneiros?
9- O que representa as sombras refletidas no fundo da caverna?
10 – O que representa a Luz fora da caverna?
11– Qual é a mensagem que essa alegoria quer nos transmitir com relação à tarefa do
Filósofo?

