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ATIVIDADE DE RECUPERÇÃO DE LITERATURA 

A partir da leitura e compreensão do romance A Moreninha responda as questões que seguem: 
 
TEXTO 1 

 
(Imagens do trabalho “Fotonovela” realizado pelas turmas de 1ª série, Colégio Procampus, 2019, baseado na obra A Moreninha, de Joaquim 

Manuel de Macedo) 
 
TEXTO 2 
 
- Basta! vamos a negócio mais sério. Onde vão vocês passar o dia de Sant’Ana? 
- Por quê?... temos patuscada?... acudiu Leopoldo. 
- Minha avó chama-se Ana. 
- Ergo!... 
- Estou habilitado para convidá-los a vir passar a véspera e dia de Sant’Ana conosco na ilha de... 
- Eu vou, disse prontamente Leopoldo. 
- E dois, acudiu Fabrício. 
Augusto só guardou silêncio. 
- E tu, Augusto?... perguntou Filipe. 
- Eu?... eu não conheço tua avó. 
- Ora, sou seu criado; também eu não a conheço, disse Fabrício. 
- Nem eu, acrescentou Leopoldo. 
- Não conhecem a avó; mas conhecem o neto, disse Filipe. 
- E demais, tornou Fabrício, palavra de honra que nenhum de nós tomará o trabalho de lá ir por causa da velha. 
- Augusto, minha avó é a velha mais patusca do Rio de Janeiro. 
- Sim?... que idade tem? 
- Sessenta anos. 
- Está fresquinha ainda... Ora... se um de nós a enfeitiça e se faz avô de Filipe!... 
(Trecho de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, cap. 1, pág.2) 
 

01. Observe a linguagem dos textos e responda: 
A) Apesar de ambos tratarem do mesmo tema as linguagens se diferenciam no vocabulário ou estrutura linguística? Justifique: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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B) Essa variação linguística ocorrida do TEXTO 1 para o TEXTO 2 se deve principalmente ao aspecto regional, social ou 
histórico? Justifique sua resposta: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

02. A fotonovela é um gênero textual produzido em linguagem mista, verbal e não verbal. Estabeleça um comparativo entre os dois 
textos e responda:  
A) qual dos textos fornece mais informações ao leitor?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
B) Cite duas informações que podem ser observadas no TEXTO 1 e que não são explícitas no TEXTO 2: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

03. No diálogo: “Augusto, minha avó é a velha mais patusca do Rio de Janeiro”. Qual é o sentido da palavra destacada?  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

04. No romance romântico o modelo adotado é comum a todas as histórias. Em A Moreninha reconheça os elementos romanescos 
listados abaixo e apresente uma síntese deles: 
 
A) ENREDO: AMOR PROIBIDO 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
B) PERSONAGENS: JOVENS E IDEALIZADOS 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
C) PERIPÉCIA: RESOLUÇÃO DO IMPEDIMENTO AMOROSO 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
D) DESFECHO: FINAL FELIZ OU TRÁGICO 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Observe a imagem: 

 
(Imagens do trabalho “Fotonovela” realizado pelas turmas de 1ª série, Colégio Procampus, 2019, baseado na obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo) 
 

05. Faça uma síntese do episódio O CAMAFEU E A ESMERALDA, do romance A Moreninha: 
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 

06. Sobre o Realismo e o Naturalismo na Europa julgue as afirmativas como Verdadeiras ou Falsas: 
 
A) (   ) Teve início na Europa com a publicação do romance Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert, e do romance 
naturalista Thérèse Raquin (1867), de Émile Zola. 
B) (   ) Em comum, Realismo e Naturalismo apresentam os seguintes aspectos: combate ao Romantismo, o resgate do objetivismo 
na literatura e o gosto pelas descrições. 
C) (  ) Entre as principais características do Realismo estão: personagens planas, de pensamentos e ações previsíveis, 
individualismo, subjetivismo e linguagem culta permeada por metáforas. 
D) (  ) Entre as principais características do Realismo estão: personagens trabalhadas psicologicamente, universalismo, 
objetivismo, linguagem culta e direta. 
E) (   ) O Realismo em Portugal surgiu com a publicação de O Primo Basílio, obra de Eça de Queirós, em 1888. 
 

07. Para os escritores realistas, a literatura devia ser um estudo do ser humano e da sociedade, um estudo baseado na observação 
da realidade, sem a interferência dos sentimentos e das emoções. Por meio de seus romances, os escritores queriam defender 
uma tese, demonstrar uma hipótese. Com base na obra O primo Basílio, explique a tese do autor a respeito do casamento 
burguês. 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

08. O cientificismo contribuiu ao máximo com o surgimento do Realismo-Naturalismo. Reconheça a alternativa cuja teoria filosófica e 
científica NÃO condiz com o contexto histórico desse movimento artístico e literário: 
A) Darwin – Teoria da evolução das espécies e sua revolução biológica. 
B) Comte – Teoria positivista, que explica todos os fenômenos sujeitos às leis naturais. 
C) Taine – Teoria do ambientalismo determinante: o homem é um produto do meio, do momento e da raça. 
D) Claude Bernard - Teorias da medicina experimental, mostrando a importância da fisiologia no comportamento do indivíduo. 
E) Zygmunt Bauman – Teoria da Modernidade líquida que procura definir o mundo globalizado. A liquidez e sua volatilidade 
seriam características que vieram desorganizar todas as esferas da vida social como o amor, a cultura, o trabalho, entre outros. 
 

09. Eça de Queirós afirmava: "O Realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios 
olhos – para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mau na 
nossa sociedade." 
Para realizar essa proposta literária, quais os recursos utilizados no discurso realista?  
A) imaginação criadora; 
B) senso de mistério; 
C) retorno ao passado; 
D) personagens fruto da observação; tipos concretos e vivos; 
E) preocupação com mensagem que revela concepção idealista do homem. 
 

10. Sobre o movimento realista, assinale a alternativa correta. 
A) O Realismo teve sua origem na França e foi uma renovação apenas no campo literário. 
B) O homem como indivíduo é o centro das preocupações do autor realista. 
C) O ponto mais alto da prosa de ficção, no Realismo brasileiro, encontra-se na obra de Álvares de Azevedo. 
D) O escritor realista deve estudar os indivíduos, interrogá-los, analisar o meio e transcrever suas observações. 
E) A prosa de ficção, no Realismo, não é uma obra de ataque à mentalidade burguesa, à ordem social clerical e monárquica. 
 


