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Texto: (PUC-RJ) 

                                         Psicologia de um vencido 

Eu, filho do carbono e do amoníaco,  

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênisis da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

Profundissimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância... 

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme, este operário das ruínas 

Que o sangue podre das carnificinas  

Come, e à vida em geral declara guerra. 

 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 

E há de deixar-me apenas os cabelos, 

Na frialdade inorgânica da terra! 

                                                                             ( Augusto dos Anjos ) 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para que 
sejam consideradas. 

 



VOCABULÁRIO: 

Rutilância: brilho 

Epigêneses: teoria da formação dos seres 

Hipocondríaco: preocupação doentia com a própria saúde 

Análoga: semelhante 

Carnificina: carniça 

01  -  O desenvolvimento científico no final do século XIX deixou marcas na obra de alguns poetas do 

período, principalmente em Augusto dos Anjos. Como se percebem, no poema lido, vestígios dessa 

influência? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

02  -  A concepção de vida para o poeta diverge das concepções aceitas pela maioria das religiões. Por quê? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

03  -  São muitos os agentes da decomposição da vida. Segundo o texto, Há um agente bem evidente. 

Aponte o verso onde esteja contido. 

________________________________________________________________________________________ 

04  -  Na frase: “Suponho que nunca teria visto um homem”, a subordinada é: 

 
a) Substantiva objetiva direta. 

b) Substantiva completiva nominal. 

c) Substantiva predicativa. 
d) Substantiva apositiva. 

e) Substantiva subjetiva. 
 

05  -  “Pode-se dizer que a tarefa crítica é puramente formal.” 

 
        No período acima, temos: 

 
a) Substantiva objetiva direta. 

b) Substantiva predicativa. 

c) Substantiva objetiva indireta 
d) Substantiva subjetiva. 

e) Substantiva completiva nominal. 
 

06  -  Observe: 
                    Se ele confessou não sei. 

 

        A oração destacada é: 
 

a) Reduzida de infinitivo. 
b) Reduzida de gerúndio. 

c) Reduzida de particípio. 

d) Substantiva objetiva direta. 
e) Substantiva objetiva indireta. 



 

07  -  Qual das orações abaixo destacadas não é completiva nominal? 

 
a) Afinal, me convenci de que tudo aquilo eram tolices. 

b) A menina está bem nutrida, e estou certo de que não deixarás ficar mal no fim do ano. 
c) todos estamos concordes em que a boa educação falta quase em absoluto entre nós. 

d) Nenhum orador fez qualquer referência a que a situação era merecedora de um estudo mais acurado. 

e) Ele estava convicto de que tudo daria certo. 
 

08  -  A alternativa em que se encontra uma oração subordinada substantiva objetiva direta iniciada com a 
conjunção (se) é: 

 

a) Só obteremos a aprovação se tivermos encaminhado corretamente os papéis. 
b) Haverá racionamento de água em todo país, se persistir a seca. 

c) Falava como se fosse especialista no assunto. 
d) Se um deles entrasse, todos exigiriam entrar também. 

e) Queria saber dos irmãos se alguém tinha alguma coisa contra o rapaz. 
 

09  -  As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto: 

 
a) Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. 

b) É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida. 
c) Ignoras quanto custou meu relógio? 

d) Perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos. 

e) Convém que você esteja presente à reunião. 
 

 
10  -  Tendo em vista os períodos abaixo, classifique as orações destacadas adequadamente,mencionando  a 

classe gramatical do conectivo. 
 

a) O estudo e o tempo não me convenceram de que as leis do cosmos sejam compatíveis com uma suprema 

causa.  
________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

b) A mulher objetou-lhe que não havia lugar em casa para mais uma cadeira. 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                       Sucesso... 

 


