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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  

Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada 

para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de revisão 

e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes abordados no 

2º trimestre.   

  

✔ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 

para casa. Leve um pouco por dia. 

✔ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 

para fazer as atividades com tranquilidade. 

✔ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, 

você encontrará as atividades postadas por seus professores.   

✔ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas as 

respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 
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RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO APÓS A LEITURA DA OBRA:  

ANGÚSTIA – GRACILIANO RAMOS 

OBS: A obra está disponibilidade em pdf para a turma no classroom. 

Questão 01 

 
(Fuvest-SP) Aponte a alternativa em que se encontra uma característica modernista presente no livro 
Angústia, de Graciliano Ramos.  
a) Atitude crítica em relação a certos valores sociais, como o provincianismo e a falta de cultura.  
b) Ênfase a aspectos regionais e a tradições populares.  
c) Clara aversão a comportamentos ditados pelo modismo estrangeiro.  
d) Violações gramaticais sistemáticas, como forma de desprezo pela língua padrão.  
e) Opção pela narrativa linear, cronológica, evitando flashbacks.  
 

      
Questão 02 

(Unicamp-SP) Leia o seguinte trecho extraído do romance Angústia. (2,0) 
 
Onde andariam os outros vagabundos daquele tempo? Naturalmente a fome antiga me enfraqueceu a 
memória. Lembro-me de vultos bisonhos que se arrastavam como bichos, remoendo pragas. Que fim 
teriam levado? Mortos nos hospitais, nas cadeias, debaixo dos bondes, nos rolos sangrentos das favelas. 
Alguns, raros, teriam conseguido, como eu, um emprego público, seriam parafusos insignificantes na 
máquina do Estado e estariam visitando outras favelas, desajeitados, ignorando tudo, olhando com 
assombro as pessoas e as coisas. Teriam as suas pequeninas almas de parafusos fazendo voltas num 
lugar só.  
RAMOS, Graciliano. Angústia, Rio de Janeiro: Ed. Record, 56. ed. 2003, p. 140-1.  

 
a) No momento da narração, a posição social do narrador personagem difere de sua condição de origem? 
Responda sim ou não e justifique.  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
b) Na citação acima, o termo “parafusos” remete ao verbo “parafusar” que, além do significado mais 
conhecido, também tem o sentido de “pensar”, “cismar”, “refletir”, “matutar”. Como esses dois sentidos 
podem ser relacionados ao modo de ser do narrador personagem?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
c) De que maneira o segundo sentido do verbo “parafusar” está expresso na técnica narrativa de 
Angústia?  
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Questão 03 

(UFPR) A respeito de Angústia, de Graciliano Ramos, assinale as alternativas corretas (poderá haver 
mais de uma correta):  
 
a) Este é um volume do famoso ciclo da cana-de-açúcar, em que se narra a vinda de um rapaz do engenho 
falido do avô, onde fora criado, para a cidade.  
b) O crime de Luís da Silva nos é apresentado como passional, mas é possível dizer que ele também 
representa uma desforra social.  
c) Trata-se de um romance regionalista típico, já que sua ação, passada no sertão alagoano, gira em 
torno de um crime político muito comum no Nordeste brasileiro.  
d) Luís da Silva, oriundo de uma família de proprietários rurais, sente-se isolado na cidade, não se 
enquadrando bem em nenhum círculo social.  
e) O narrador onisciente em 3ª pessoa permite a exploração psicológica de um crime tanto por parte do 
assassino, Luís da Silva, quanto da vítima, Julião Tavares.  
f) Em várias ocasiões, a forma escolhida por Luís da Silva para cometer o assassinato – o enforcamento 
– é antecipada. Exemplo disso é a semelhança que ele vê entre um cano exposto na cozinha de sua casa 
e uma corda.  
g) A personagem principal, Luís da Silva, deseja uma revolução socialista, pois essa revolução pode 
transformá-lo em alguém mais importante que Julião Tavares. 6. De forma sucinta, destaque as principais 
diferenças sociais e de personalidade entre Luís da Silva e Julião Tavares.  
 


