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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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Questão 01 

Leia o poema abaixo. 

O açúcar 

 

O branco açúcar que adoçará meu café  

nesta manhã de Ipanema  

não foi produzido por mim  

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro  

e afável ao paladar  

como beijo de moça, água  

na pele, flor  

que se dissolve na boca. Mas este açúcar  

não foi feito por mim. 

 

Este açúcar veio  

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia.  

Este açúcar veio  

de uma usina de açúcar em Pernambuco  

ou no Estado do Rio  

e tampouco o fez o dono da usina. 

 

Este açúcar era cana  

e veio dos canaviais extensos  

que não nascem por acaso  

no regaço do vale. 

 

Em lugares distantes, onde não há hospital  

nem escola,  

homens que não sabem ler e morrem de fome  

aos 27 anos  

plantaram e colheram a cana  

que viraria açúcar. 

 

Em usinas escuras,  

homens de vida amarga  

e dura  

produziram este açúcar  

branco e puro  

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Toda poesia. Ferreira Gullar. Rio de Janeiro: José Olympio. 

A. Quem produz e de onde vem o açúcar? 

B. Onde vive o eu lírico, consumidor desse açúcar, e qual é provavelmente sua classe social? 

C. O poema apresenta o emprego tanto da voz ativa quanto da voz passiva. Observe esses versos: 
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“O branco açúcar [...] / não foi produzido por mim” 

“Mas este açúcar / não foi feito por mim.” 

a) Em que tipo de voz estão essas orações? 

b) Identifique nelas o agente da passiva. 

D. Agora observe estes versos: 

“homens que não sabem ler e morrem de fome / plantaram e colheram a cana” 

“homens de vida amarga / e dura / produziram este açúcar” 

a) Identifique o sujeito das formas verbais plantaram, colheram e produziram e verifique se o 

sujeito é agente ou paciente. 

b) Qual é o tipo de voz presente nessas orações? 

Questão 02 

Leia o trecho a seguir. 

“A Academia Americana de Medicina do Sono (American Academy of Sleep Medicine) recomenda 

que jovens de 13 a 18 anos durmam, pelo menos, de oito a dez horas ininterruptas em um período 

de 24 horas.” 

a) Em que modo verbal está conjugada a forma em destaque? Justifique esse emprego. 

b) Escreva uma dica a partir do conteúdo desse trecho, utilizando o termo jovens como sujeito. 

c) Há alguma diferença entre a forma verbal do trecho e a utilizada por você? Explique por que isso 

ocorre. 

Questão 03 

Analise sintaticamente os termos destacados nas orações abaixo. 

A. “Meu maior desejo é que ela volte logo”. 

B. “Nunca, respondeu ela abanando a cabeça”. 

C. “O Brasil foi descoberto pelos portugueses”. 

D. “E não se diga que Mário Quintana haja sido insensível às legítimas exigências da poética 

contemporânea”. 

E. “Amanhã, sábado, não sairei de casa”. 

F. “O receio de errar dificultava o aprendizado das línguas”. 

G. “Para todos os males, há dois remédios: o tempo e o silêncio”. 

H. “Dulce considerou calada, por um momento, aquele horrível delírio”. 

I. Ele andava triste porque não encontrava a companheira”. 


