
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Texto I 
 
Principiei a leitura de má vontade. e logo emperrei na história de um menino vadio que, dirigindo-se à 
escola, se retardava a conversar com os passarinhos e recebia deles opiniões sisudas e bons conselhos.Em 
seguida vinham outros irracionais, igualmente bem-intencionados e bem falantes.Havia a moscazinha, que 
morava na parede de uma chaminé e voava à toa, desobedecendo às ordens maternas: tanto voou que, 
afinal, caiu no fogo.esses contos me intrigaram com o (livro) Barão de Macaúbas.Infelizmente um doutor, 
utilizando bichinhos, impunha-nos a linguagem dos doutores. – Queres tu brincar comigo? 
O passarinho, no galho, usava adjetivos colhidos no dicionário.a figura do barão manchava o frontispício do 
livro, e a gente percebia que era dele o pedantismo atribuído à mosca e ao passarinho.Ridículo um indivíduo 
hirsuto e grave, doutor e barão, pipilar conselhos, zumbir admoestações. 

                                     Adaptado de:Ramos, Graciliano, Infância. 

 
Texto II 
 
Dado que a literatura ensina na medida em que atua com toda a sua gama, é artificial querer que ela 
funcione como os manuais de virtude e boa conduta.E a sociedade não pode senão escolher o que em cada 
momento lhe parece adaptado aos seus fins, enfrentando ainda assim os mais curiosos paradoxos, pois, 
mesmo as obras consideradas indispensáveis para a formação do moço, trazem frequentemente o que as 
convenções desejariam banir.Aliás, essa espécie de inevitável contrabando é um dos meios por que o jovem 
em contato com realidades que se tenciona escamotear-lhe. 

                               Adaptado de: Candido, Antônio. A literatura e a formação do homem. 

 
QUESTÃO 01 
Os dois textos, com enfoques diferentes, abordam um mesmo problema, que se refere, simultaneamente, ao 
campo literário e ao social. Considerando-se a relação entre os dois textos, verifica-se que eles têm em 
comum o fato de que: 
 
A) Tratam do mesmo tema, embora com opiniões divergentes, expressas no primeiro texto por meio da 

ficção e, no segundo, por meio de uma análise sociológica. 
B) Foi usada, em ambos, linguagem de caráter moralista em defesa de uma mesma tese: a literatura, 

muitas vezes, é nociva à formação do jovem estudante. 
C) São utilizadas linguagens diferentes nos dois textos, que apresentam um mesmo ponto de vista:  a 

literatura deixa ver o que se pretende esconder. 
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D) A linguagem figurada é predominante em ambos, embora o primeiro seja uma fábula e o segundo um 
texto científico. 

E) O tom humorístico caracteriza a linguagem de ambos os textos, em que se defende o caráter 
pedagógico da literatura. 

 
QUESTÃO 02 
Com base no conceito de literatura como arte poética e ficcional, alguns textos são literários, outros, não. 
Observe as declarações que se fazem sobre eles. 
 
I. A linguagem utilizada pelos autores de textos não literários é a denotativa. 
II.A função principal dos textos não literários é informar, esclarecer, convencer. 
III. O texto literário tem uma função estética, enquanto o não literário tem função literária. 
IV. A função principal dos textos literários é comover, despertar sentimentos, provocar a reflexão. 
V. O autor, no texto literário, procura recriar a realidade, utilizando, principalmente, a linguagem conotativa. 
 
ASSINALE a alternativa mais adequada a respeito das declarações anteriores. 

 
A) São todas falsas. 
B) São todas verdadeiras. 
C) São verdadeiras apenas a II e a IV. 
D) São falsas a I e a II. 
E) São falsas a IV e a V 
 
Observe o quadro de Baskiat, Jean-Michel e responda às questões 3 e 4. 

 

 
 

QUESTÃO 03 
Este quadro de Jean-Michel Basquiat é uma releitura de outro bastante conhecido. Qual? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 04 
Que elementos revelam que este quadro foi criado em uma época diferente do original? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
TEXTOS para questão 05. 

 
 

 
QUESTÃO 05 
AVALIE as afirmações sobre os textos dados.  

 
I - Ambos os textos são expressos por uma mesma espécie literária pertencente ao gênero lírico, mas pouco 
habitual no estilo literário e na obra poética do autor do texto 1.  
 
II- Nos textos em questão, quanto à colocação das rimas (especificamente nos quartetos de ambos), 
ocorrem as rimas classificadas como alternadas, cujo esquema é ABBA/ABBA.  
 
III - No texto 1, ocorrem em maior quantidade as chamadas rimas ricas.  
 
IV- Encadeamento (ou enjambement) é “procedimento poético que consiste na quebra do verso e na 
transposição sintática de um elemento sintático pertinente ao verso anterior para o verso posterior, de modo 
a atenuar a pausa final do verso, fazendo com que se mantenha e se encadeie com o início do verso 
seguinte”. Nota-se, nos dois poemas, a presença desse recurso, característicos de textos que privilegiam o 
seu aspecto formal,  
 
V - No texto 1, ao contrário do que ocorre no texto 2, não se encontram inversões sintáticas, as quais 
caracterizam os chamados hipérbatos. 

 
A) todas corretas, com única exceção. 
B) todas corretas, exceto I e II. 
C) todas incorretas, com única exceção. 
D) todas incorretas, exceto II e V. 
E) todas incorretas, exceto III e IV. 
 



TEXTOS para questão 06 e 07. 
TEXTO 1 
 
“(…) Durante a primeira metade dos anos 30, a indústria brasileira se expandiu vigorosamente, em virtude 
da “reserva de mercado” que a crise econômica mundial lhe proporcionava. Neste período, se completava a 
substituição de importações de produtos do Departamento II, promovida tanto por indústrias como por 
manufaturas capitalistas. O governo brasileiro agia pragmaticamente, dando apoio direto às atividades 
atingidas pela crise e assim praticava inconscientemente política keynesiana de sustentação da demanda 
efetiva. (…)”                                                                                                                                   

(SINGER, Paul. ). 

 
TEXTO 2 
 
“(…) O bater do martelo do mestre José Amaro cobria os rumores do dia que cantava nos passarinhos, que 
bulia nas árvores, açoitadas pelo vento. Uma vaca mugia por longe. O martelo do mestre era forte, mais alto 
que tudo. O pintor Laurentino foi saindo. E o mestre, de cabeça baixa, ficara no ofício. Ouvia o gemer da 
filha. Batia com mais força na sola. Aquele Laurentino sairia falando da casa dele. Tinha aquela filha triste, 
aquela Sinhá de língua solta. Ele queria mandar em tudo como mandava no couro que trabalhava, queria 
bater em tudo como batia naquela sola. A filha continuava chorando como se fosse uma menina. O que era 
que tinha aquela moça de trinta anos? (…)”                                                                                                       
 

(REGO, José Lins do. Fogo Morto). 

       
QUESTÃO 06 
 IDENTIFIQUE e EXPLICITE a principal diferença entre o texto 1 e o texto 2. 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 07 
Observando essas diferenças, qual dos dois se caracteriza como texto literário? Justifique sua resposta: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
  
QUESTÃO 08  (UFES) 

 
“Quem sabe se nesta terra 
não plantarei minha sina? 
Não tenho medo da terra 
cavei pedra toda a vida 

e para quem lutou a braço 
contra a piçarra da caatinga 

fácil será amansar 
esta aqui, tão feminina” 

 João Cabral de Melo Neto. Morte e vida severina. 

 
Quanto ao gênero literário, é CORRETO afirmar sobre o fragmento do texto lido: Não há lirismo, pois é feito 
para ser representado: 

A) É narrativo, pelo cunho regionalista e social; 
B) É dramático, com uma linguagem fortemente poética; 



C) É uma peça teatral, sem qualquer lirismo, pela rudeza da linguagem; 
D) É mais épico que lírico ou dramático. 
 
 
QUESTÃO 09  
Leia o poema narrativo de Manuel Bandeira: 
 
POEMA TIRADO DE UMA NOTÍCIA DE JORNAL 
 

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava 
no morro da Babilônia num barracão sem número. 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 
Cantou 
Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e 
morreu afogado. 

 
De acordo com as suas características, o poema pode ser classificado como um texto 
A) lírico. 

B) épico 

C) narrativo. 

D) dramático. 

 
QUESTÃO 10  
Texto para as questões 10 e 11. 

   
Vai levando 
 
Mesmo com toda fama 
Com toda Brahma 
Com toda cama 
Com toda lama 
A gente vai levando 
A gente vai levando 
A gente vai levando 
A gente vai levando essa chama. 
 
Mesmo com todo o emblema 
Todo problema 
Todo o sistema 
Todo da Ipanema 
A gente vai levando 
A gente vai levando 
A gente vai levando 
A gente vai levando essa gema. 
 
Mesmo com o nada feito 
Com a sala escura 
Com um nó no peito 
Com a cara dura 
Não tem mais jeito 
A gente não tem cura 



Mesmo com todavia 
Com todo dia 
Com todo ia 
Todo não ia 
A gente vai levando 
A gente vai levando 
A gente vai levando 
A gente vai levando essa guia. 
 
 
QUESTÃO 10  
Sobre os elementos da comunicação presentes do texto, marque a análise INDEVIDA.  
  
A) A mensagem do texto, de acordo com o contexto linguístico e histórico, tem como receptor os 

governantes daquele momento. 
B) A presença de frases curtas, pouco objetivo e tempo da enunciação podem-se afirmar que a mensagem 

é um desabafo contido. 
C) O Canal apropriado para atender o sujeito da enunciação foi LP musicado. 
D) O emissor do enunciado é também o sujeito do enunciado. 
E)  O referente, neste contexto, não dissocia da mensagem. 
 
 
QUESTÃO 11 
A literatura é a arte de recriar a realidade do ponto vista do artista. Essa recriação literária possui funções na 
sociedade a quem ela serve. O poema em análise possui a função social: 
 
A) Apenas cognitiva. 
B) Lúdica e catártica 
C) Evasiva e cognitiva 
D) Estética e lúdica  
E) Engajada e cognitiva  
 
 
QUESTÃO 12 
A literatura prima pela conotação por ser um recurso que possibilita a plurissignificação das palavras em seu 
campo semântico. Houve uma análise incoerente na opção: 
 
A) As palavras “brahma”, “fama”, “cama” possuem o campo semântico positivo, o que se confirma pela 
locução” Mesmo com”. 
B) As expressões “sala escura”, “nó no peito”, “cara dura” são vocábulos com valores semânticos que 
dialogam com comportamentos da Ditadura Militar. 
C) A presença do verbo “levar” e o seu gerúndio reafirma a situação de dificuldade enfrentada pelo eu 
poético no tempo do enunciado. 
D)  A negação da palavra “cura” confirma a inércia e falta de perspectiva do eu poético. 
E) As palavras “chama”, “lama”, “sistema”, “emblema”, “problema”, “guia” fazem referência ao receptor da 
mensagem proposta. 
 
QUESTÃO 13 
Qual a denominação dada aos grandes conjuntos em que costumamos dividir a história da literatura com 
função, sobretudo didática, ajudando-nos a compreender as transformações da arte literária ao longo 
tempo? 
 
___________________________________________________________________________________ 

  
 



QUESTÃO 14 
A arte é uma das formas de expressão humana. Sem um objetivo utilitário, causa prazer, choque, 
rupturas. Observe as duas telas abaixo: a primeira, “O Balcão” (1869), do pintor impressionista Édouard 
Manet (1832-1883); e a segunda, “Perspectiva II, O Balcão de Manet” (1950), do surrealista René Magritte 
(1898-1967). 
 

 
 
A partir do conceito de arte, compare as duas imagens, analise as alternativas e assinale aquela cuja leitura 
é CORRETA. 
 
A) Ao comparar as duas imagens, considerando-se que a primeira seja bela, pode-se afirmar que essa 

beleza desaparece perante a morbidez da segunda. 
B) A Arte, por elas representada, é um simulacro do real, uma representação do que o artista vê da 

realidade. 
C) Os elementos básicos da expressão dos pintores são diferentes, de acordo com o momento histórico em 

que se apresentam. Isso anula a relação entre elas. 
D) O pintor René Magritte teve intenção de ofender Édouard Manet com a tela “Perspectiva II, o balcão de 

Manet”, o que explica a corrupção da imagem inicial. 
E) Pode-se considerar que a natureza, primeira atração estética sentida pelo homem, invalida as pinturas 

apresentadas por não ser nelas retratada. 
 
 
QUESTÃO 15 
EXPLICITE a linguagem o tipo de linguagem predominante na obra- Quarto de Despejo - Diário de Uma 
Favelada- Carolina Maria de Jesus, uma das obras por você lida na 1ª etapa, TRANSCREVA um parágrafo 
do livro que comprove sua resposta e JUSTIFIQUE-a com argumentos próprios. 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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 “A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma 
maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos.” 

Mahatma Gandhi 
 

https://pensador.uol.com.br/autor/mahatma_gandhi/

