
 

 

 

 CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE LITERATURA, GÊNEROS  E GRAMÁTICA 

- REVISÃO 

I) Explique o motivo por que o período composto por coordenação se opõe àquele que se compõe por subordinação. 

COORDENAÇÃO – AS ORAÇÕES SÃO INDEPENDENTES; SUBORDINAÇÃO: AS ORAÇÕES SÃO 

DEPENDENTES. 

II) Nos espaços, escreva o articulador exigido pelo contexto e, em seguida, identifique a ideia contida em  cada período. 

1) Ele correu cinco quilômetros,  porém não está cansado (           OPOSIÇÃO                                                            ) 

2) Troquei as lentes dos óculos,  entretanto continuo enxergando pouco. (         IDEM                                            ) 

3) Aquela mulher leciona  E desenvolve projetos de filantropia. (               ADIÇÃO                                  ) 

4) Fale agora,  OU cale-se para sempre. (              ALTERNÂNCIA                                                                 ) 

5)  ORA ela anda,  ORA.para de repente.   (            ALTERNÂNCIA                                         ) 

6) O rapaz não tem dinheiro,  PORTANTO não pagará a dívida. (        CONCLUSÃO                                                   ) 

7) A atriz não canta,  NEM dança durante a peça. (          ADIÇÃO                                                   ) 

8) O time venceu, POR ISSO será classificado.   (             CONCLUSÃO                                                     ) 

 

III) Os conectores porque e pois podem transmitir tanto ideia de causa quanto de explicação. Indique essas ideias em: 

1) Deve ser tarde, porque não existe movimento na rua. EXPLICAÇÃO 

2) Lave bem as mãos, pois há risco de contágio. EXPLICAÇÃO 

3) Eles chegaram atrasados pois se levantaram tarde. CAUSA 

4) Não brinquemos com o perigo, porque as consequências serão graves. EXPLICAÇÃO 

5) Houve deslizamentos porque chove há várias semanas. CAUSA 

6) Ficou eufórico pois recebeu uma ótima notícia. CAUSA 

 

IV) Classifique as orações coordenadas existentes nas propagandas a seguir. 

A)                                                                  B) 

 

 ASSINDÉTICAS 

ASSINDÉTICA E SINDÉTICA ALTERNATIVA 

ASSINDÉTICA E SINDÉTICA ADITIVA 

V) Marque “Certa” ou “Errada”, no que diz respeito às orações substantivas, conforme cada caso. 

 
 

 



 

 

 

 

 

Em "O importante é que todos estejam aqui bem cedo" e "É importante que todos estejam aqui 

bem cedo", as orações destacadas funcionam como subordinadas substantivas subjetivas. 

  
Certa 

Errada     É SUBJETIVA APENAS NO SEGUNDO PERÍODO. 

 
Em "Todos nos pediram que trouxéssemos as crianças também", a oração destacada classifica-se 

como subordinada substantiva objetiva direta. 

  
Certa 

Errada 

 

 
Em "Nunca me esqueci de que você me traíra" e "Tenho aversão a que me critiquem", a primeira 

oração destacada denomina-se subordinada substantiva objetiva indireta, e a segunda, completiva 

nominal. 

  
Certa 

Errada 

 
Dos períodos "A grande falha da República é suprimir a corte, mantendo os cortesãos" e "É 

preciso que o autor receba com igual modéstia os elogios e as críticas que fazem de suas obras", 

ambas as frases destacadas são subordinadas substantivas. 

  
Certa 

Errada 

 
Em "O orador encareceu a necessidade de sermos amantes da paz", a oração destacada é 

subordinada substantiva objetiva indireta.   

  
Certa 

Errada 

 
Em "O maior dos mandamentos é este: amar o próximo", a oração em destaque classifica-se como 

substantiva apositiva. 

  
Certa 

Errada 

 
Em "O homem que não comete erros geralmente nada faz", a oração em destaque classifica-se como 

subordinada substantiva predicativa. 

  
Certa 

Errada 
Fonte: Folha on-line. 

                                                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

GÊNEROS TEXTUAIS 

V) O primeiro fragmento abaixo filia-se ao gênero notícia; o segundo, reportagem, e, o terceiro, ao gênero editorial. O 

quarto excerto, por sua vez, é literário e pertence ao gênero lírico. Comprove, por meio de argumentação convincente, 

essa classificação atribuída a cada um deles. 

A) Mais um ataque terrorista ocorreu na Europa ontem, no início da noite. Uma bomba explodiu no metrô de Londres, 

em um momento de movimentação intensa de passageiros. Dezesseis pessoas morreram – entre elas quatro crianças – e 

se contabilizaram dezenas de feridos. Por enquanto, nenhum grupo se responsabilizou pelo atentado. (El País, em tradução 

livre) 

Trata-se de uma notícia, pois é apenas pontual e não há aprofundamento no assunto. As informações 

são rápidas e superficiais. 

B) Motoristas que passam pelo Anel Rodoviário de Belo Horizonte devem ter atenção e paciência. Um buraco se abriu 

na rodovia próximo a Praça São Vicente, na Região Noroeste da cidade. Os serviços já estão sendo realizados no trecho. 

A previsão é que terminem às 22h. De acordo com o tenente Warley, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o buraco 

se abriu nesta quinta-feira. "Fato é que estamos tentando verificar o reparo o mais rápido possível. Já foi repassado para 

a empresa responsável pela manutenção no Anel Rodoviário", explicou.  Uma faixa no km 470 da rodovia, no sentido 

Belo Horizonte / Rio de Janeiro está fechada para o trabalho dos operários. O local é próximo a Praça São Vicente. 

 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o buraco se abriu por perde de material 

do aterro de encabeçamento da obra de arte especial. “O DNIT está mobilizado no reparo e a recuperação será feita com 

material granular, estando com recomposição imediata das camadas do pavimento”, informou o órgão. (www.g1.com) 

O gênero é reportagem uma vez que o assunto é tratado com complexidade, existem dados extraídos da 

realidade e opiniões de especialistas. Além de tudo,  é atemporal, isto é, mantém o seu grau de 

informação em qualquer época.  

C) Sim, o Brasil ainda mantém o seu séquito de realeza e hoje ele é conduzido pelas mãos da mais alta corte do País. 

Com suas capas negras, os togados erigiram a sua maneira o que imaginam ser o império da lei. E acima deles, pontifica 

o plenipotenciário soberano que preside a Casa. Está demonstrado aos assombrados súditos da Nação: o comandante do 

STF dirige, não apenas o Poder Legislativo como os desígnios nacionais, com o pulso firme de um monarca, tal qual 

um Luís XIV, um Deus Sol da Justiça que irradia a sua luz sobre o que é certo e o que é errado para além, muito além, 

do estabelecido na Carta Magna. Afinal, quem precisa dela quando se tem uma mente tão clarividente a traçar nossos 

destinos, não é verdade? A José Antonio Dias Toffoli é possível tudo. (Revista Istoé) 

Trata-se de um editorial, ou seja, os pontos de vista assumidos pelo órgão publicador acerca de um 

determinado fato ou assunto. 

D) Gosto de estar a teu lado, 

Sem brilho. 

Tua presença é uma carne de peixe, 

De resistência mansa e de um branco 

Ecoando azuis profundos. 

Eu tenho liberdade em ti. 

Anoiteço feito um bairro, 

Sem brilho algum. 

(Mário de Andrade) 

O gênero do texto é o lírico visto que o seu conteúdo é a expressão dos sentimentos e emoções do eu, 

que é a voz que fala no poema. 

 

                                                                   

http://www.g1.com/


 

 

  

     LITERATURA 

VI)  A seguir, transpõem-se uma síntese da doutrina positivista de Comte e uma foto registrando o duro trabalho nas 

fábricas. Desencolva um parágrafo no qual você justifique, por meio de argumentação convincente,  a ligação desses 

elementos com o surgimento do Realismo/Naturalismo. 

A) O Positivismo de Auguste Comte defendia a existência da razão e da Ciência como sendo fundamentais para a vida 

humana e pregava uma atitude voltada para o conhecimento positivo, concreto e objetivo da realidade. Comte defendeu 

um posicionamento científico para o pensamento filosófico, apontando para a necessidade absoluta do uso da Razão 

como ponto de partida para toda e qualquer área do conhecimento. (Educabras.com.) 

B) 

 

Imagem: Archive of Modern Conflict London/Reuters 

A doutrina positivista de Comte reza que todos os fenômenos podem ser explicados pela ciência. Assim, 

ele nega categoricamente a metafísica, ou seja, tudo aquilo que carece de comprovação. Na foto, 

operários trabalham numa fábrica e, possivelmente, são explorados em seu trabalho pelos patrões, 

como era comum acontecer na época em que a cena foi registrada. Não havia, ainda, as leis trabalhistas. 

O positivismo e a foto são elementos inspiradores do Realismo/Naturalismo, que são estilos que 

reproduzem fielmente a realidade circundante; os escritores “levam” essa realidade para as obras 

literárias, mesclando-a com a ficção. Então, os autores passam a agir como se fossem verdadeiros 

analistas da realidade e das pessoas, retratando-as com bastante crueza. 

 

VII)  Comente dois aspectos fundamentais em que o Romantismo e o Realismo se opõem. 

O Realismo enfoca o homem social e psicológico; o Naturalismo concebe o ser humano em sua essência animal e 

biológica; o romance realista é documental; o naturalista, de tese. 

VIII) O Realismo e o Naturalismo surgiram na mesma época e se igualam em um ponto fundamental. Comente-o, com 

a devida argumentação. 

O ponto que une as duas correntes é a análise fiel da realidade. 


