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Apresentação

Este livro, complementar à coleção Ser Protagonista, traz o conteúdo 

resumido dos principais tópicos que constituem o programa curricular 

do Ensino Médio. 

Ele foi organizado sob a forma de temas seguidos de atividades, o que 

possibilita ao aluno fazer uma revisão criteriosa do que aprendeu e, ao 

mesmo tempo, aferir seu domínio dos assuntos por meio da realização 

de uma série de exercícios de vestibular selecionada com precisão para 

cada tema. 

No final do livro, há um gabarito com respostas, para que o aluno 

possa conferir e corrigir os exercícios que realizou.

Edições SM
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Introdução à Literatura

 Literatura e recursos linguísticos 
A literatura usa a linguagem verbal com uma finalidade estética. Para isso, reforça efeitos de sentido 

de recursos linguísticos que, embora presentes também em textos não literários, nela ganham especial 
destaque. Tais recursos incluem, entre outros: 

 § polissemia;

 § características formais, tais como organização do texto em grupos de versos (por exemplo, em poe-
mas, cordéis e letras de música) ou parágrafos;

 § presença do diálogo (por exemplo, em contos, crônicas, romances e textos dramáticos);

 § exploração das chamadas figuras de linguagem: metáforas, metonímias, aliterações, assonâncias, 
ironia, paradoxos, antíteses, etc.;

 § exploração do sentido conotativo da linguagem;

 § “suspensão” da realidade, por meio da qual se estabelece um pacto ficcional entre autor e leitor.

 Gêneros literários
Tradicionalmente, costuma-se classificar a produção literária em três gêneros distintos: o épico, o 

lírico e o dramático. As raízes dessa divisão se encontram na Poética, do filósofo grego Aristóteles 
(384 a.C.-322 a.C.). Essa classificação foi refinada durante o período do Renascimento (século XV) e do 
Neoclassicismo (século XVIII). 

Gênero épico
Originalmente, o gênero épico correspondia a um longo poema narrativo (a epopeia), em que 

eram contados fatos protagonizados por heróis. Uma característica da epopeia greco-romana era a 
presença de ações no plano mitológico (deuses) e no plano humano. Entre as epopeias mais conhe-
cidas desse período, estão a Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao poeta grego Homero, e a Eneida, do 
poeta romano Virgílio. Especialmente essa última serviu de modelo para o poeta português Camões 
escrever seu conhecido poema épico, Os Lusíadas, no século XVI.

Gênero lírico 
O nome desse gênero literário vem de um instrumento musical – a lira. Isso porque, na Grécia 

Antiga, a poesia em que se manifestavam aspectos da subjetividade de um “eu”, tais como seus com-
portamentos, pensamentos, sentimentos e vivências interiores, era acompanhada em geral da música. 
Portanto, caracteriza o gênero lírico o tratamento temático da perspectiva de um “eu”, levando com fre-
quência à “fusão” entre mundo subjetivo e objetivo. 

Gênero dramático
Os textos que são encenados em um palco pertencem ao gênero dramático. Tradicionalmente, esse 

gênero literário comporta duas espécies: a tragédia e a comédia. 

Tragédia

Nascida na Grécia Antiga, relacionada às festas religiosas para celebrar Dioniso, o deus do vinho, em 
geral a tragédia desenrola-se em torno da luta de um herói contra o seu destino. Nesse sentido, a visão 
de mundo que a tragédia veicula é pessimista, uma vez que os gregos antigos acreditavam que o desti-
no humano era governado pelos deuses e era, assim, imutável. A tragédia provocaria no espectador os 
sentimentos contrários de terror e piedade, segundo Aristóteles. O primeiro sentimento seria causado 
pelo destino infeliz do herói; o segundo, pelo reconhecimento do valor humano de suas ações.
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1. (UEM-PR) Tendo em vista os gêneros literários, assinale o que for correto.
01. Uma das principais características do gênero lírico é a tendência à obje-

tividade, encontrada na expressão do mundo exterior por parte de um eu 
lírico que dele não participa.

02. No gênero épico, verifica-se um distanciamento entre sujeito e objeto, e o 
mundo representado é trabalhado por meio de categorias como tempo, es-
paço, personagem, foco narrativo e enredo.

04. Uma vez que “drama” equivale a “ação”, o gênero dramático caracteri-
za-se por obras feitas para serem encenadas (no caso, a encenação das 
ações das personagens no palco), de modo que o espetáculo é um dos 
elementos fundamentais desse gênero.

08. O soneto, cuja composição pressupõe o acompanhamento musical e a par-
ticipação do coro, é um dos elementos expressivos do espetáculo teatral.

16. Apesar de cada gênero literário possuir características próprias, de modo 
que seja possível separá-los, essa separação não é precisa, havendo obras 
em que são notados elementos de mais de um gênero.

(PUC-MG) Para responder às questões de 2 a 4, leia o texto que segue, um 
fragmento do conto “Os dinossauros”, do escritor Ítalo Calvino.

Os dinossauros
Permanecem misteriosas as causas da extinção dos dinossauros, que ti-

nham evoluído e crescido durante todo o Triássico e o Jurássico, e foram 
por cento e cinquenta milhões de anos os dominadores incontestáveis dos 
continentes. Talvez fossem incapazes de se adaptar às grandes alterações 
do clima e das vegetações que ocorreram no Cretáceo. No fim daquela era 
haviam todos desaparecido.

Todos menos eu, precisou Qfwfq, porque fui também, em certo período, 
dinossauro – digamos, durante uns cinquenta milhões de anos; e não 
me arrependo: ser dinossauro naquela época era ter consciência de ser 
justo, fazendo-se respeitar. Depois a situação mudou, é inútil que lhe 
conte as particularidades; começaram os aborrecimentos de toda a es-
pécie, desconfianças, erros, dúvidas, traições, pestilências. Uma nova 
população crescia na Terra, e era nossa inimiga. Caíam-nos em cima 
vindos de todos os lados e não havia modo de escapar. Andavam a dizer 
agora que o gosto do declínio, a paixão de sermos destruídos, faziam 
parte de nosso espírito de dinossauros desde o princípio. Não sei: eu 
nunca provei tal sentimento, se os outros o tinham, é porque já se 
sentiam perdidos.

Prefiro não deixar a memória voltar à época da grande mortandade. 
Nunca pensei que dela pudesse escapar. A longa migração que me pôs 
a salvo, eu realizei através de um cemitério de carcaças descanadas, em 
cujo solo um cocurito, ou um chifre, ou uma lâmina da couraça, ou um 
frangalho de pele da escamada lembrava o antigo esplendor do ser vi-
vente. E ao lado desses restos trabalhavam os bicos, as presas, as patas, 
as ventosas dos novos senhores do planeta. Quando não vi mais traços 
nem de vivos, nem de mortos, parei.

Naqueles altiplanos desertos passei muitos e muitos anos. Tinha 
sobrevivido às emboscadas, às epidemias, à inanição, ao gelo, mas es-
tava só. Não podia continuar lá no alto para sempre. Pus-me a caminho 
para descer.
CALVINO, Ítalo. Os dinossauros. In: As cosmicômicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
p. 95-113.

2. Todas as considerações sobre o conto podem ser interpretadas como corretas, 
exceto:
a) O conto é introduzido por uma epígrafe de teor científico, que aborda o 

que virá a ser a narrativa, mas esta acaba por ignorar a sua explicação ob-
jetiva para dar uma abordagem mágica e fantástica ao fenômeno narrado.

1. (02 + 04 + 16) = 22
01. ERRADA – No gênero lírico, manifestam-se 
aspectos da subjetividade pela expressão de 
vivências interiores.
02. CERTA – O gênero épico manifesta-se prin-
cipalmente nas narrativas, que apresentam um 
conjunto de ações (enredo) realizadas por per-
sonagens, situadas em um tempo e um espaço 
e contadas por um narrador.
04. CERTA – Embora possa ser apenas lido, o 
texto dramático destina-se à encenação e, por 
isso, apresenta rubricas com informações so-
bre o espetáculo a ser montado.
08. ERRADA – O soneto é uma composição po-
ética de forma fixa, composta por dois quarte-
tos e dois tercetos, necessariamente nesta or-
dem.
16. CERTA – Inúmeros exemplos comprovam a 
interpenetração dos gêneros, como, por exem-
plo, a presença de monólogos que revelam vi-
vências interiores apresentados em espetácu-
los teatrais ou com partes de uma narrativa.

2. Resposta: b
A – CERTA – A epígrafe, em itálico, afirma a ex-
tinção de todos os dinossauros, enquanto o 
texto apresenta como narrador um dinossauro 
que afirma ter escapado da morte e visto a 
evolução dos seres vivos.
B – ERRADA – Não há referência à origem do 
universo no fragmento; a narrativa inicia-se 
com a identificação do narrador personagem 
como um dinossauro que teria escapado da 
extinção.
C – CERTA – O narrador personagem apresen-
ta-se como um dinossauro que conseguiu so-
breviver às causas da extinção da espécie.
D – CERTA – O narrador personagem afirma ter 
vivido como dinossauro por cinquenta milhões 
de anos e ter visto, posteriormente, “os bicos, 
as presas, as patas, as ventosas dos novos se-
nhores do planeta”. Com isso, parece compro-
var o que é afirmado pelas teorias científicas 
e antropomórficas acerca do surgimento dos 
seres vivos.
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Comédia

Segundo Aristóteles, ao passo que a tragédia imitaria ações “elevadas”, de “homens nobres”, a 
comédia representaria ações de “homens inferiores”. O imprevisto e o ridículo das ações pro-
vocariam o riso e, por meio dele, a comédia tornaria os homens conscientes de suas falhas, assu-
mindo, assim, uma função pedagógica. 

 Prosa e poesia
É possível construir um texto literário de duas formas: em prosa e em poesia. A tabela traz 

algumas diferenças entre ambas as formas.

Prosa Poesia

Organização em parágrafos Organização em versos e estrofes

Construção de metáfora e exploração de efeitos 
polissêmicos à medida que o texto se desenvolve

Condensação de sentidos e intenso uso de efeitos 
metafóricos e polissêmicos da linguagem

Exploração menos acentuada da sonoridade
Exploração mais acentuada da sonoridade, mediante o 
ritmo, o metro e a rima

Narrador Eu lírico

Forma preferencial de textos narrativos Forma preferencial de textos líricos

Componentes da narrativa
As narrativas têm, como componente central, a ação, isto é, a sucessão de acontecimentos 

ligados por relações de causa e efeito. O conjunto das ações constitui o enredo de uma his-
tória, que se situa em determinado tempo e espaço. O motor que a faz progredir é o conflito, 
ou seja, a oposição entre dois ou mais agentes ou personagens. Se o conflito acontece na subje-
tividade ou mente da personagem, a ação é interior; se o conflito envolve duas personagens ou 
uma personagem e um agente externo, a ação é exterior.

Poema e sonoridade
Os poemas exploram intensamente a sonoridade. Para isso, valem-se do ritmo, que é cons-

truído pela alternância de sons fracos e fortes, do metro e da rima. O metro está relacionado à 
contagem das sílabas poéticas de um verso. Pode haver uma métrica fixa, com versos de mes-
mo número de sílabas, ou uma métrica livre. A rima, por sua vez, é a semelhança de sons entre 
palavras que se localizam no início, meio ou final de versos diferentes. Esse tipo de organização 
destaca o aspecto estético do texto literário.

Textos literários

• Polissemia
• Características formais

• Presença do diálogo
• Figuras de linguagem

(conotação)
• Pacto ficcional

(verossimilhança)

Uso de recursos linguísticos Organização em gêneros

Gênero épico Gênero lírico Gênero dramático

Em Síntese

Cada tema apresenta 
uma síntese dos 

principais conteúdos e 
conceitos estudados, 
proporcionando uma 

revisão do que foi 
estudado durante os três 

anos do Ensino Médio. 

Relacionadas ao tema, questões de vestibulares de 
universidades de todo o Brasil contribuem para a 
compreensão e fixação dos conteúdos revisados.   

Este espaço é 
destinado a 
resoluções de 
exercícios e 
anotações. 

O Ser Protagonista Revisão retoma 
os conteúdos da disciplina e propõe a 
resolução de questões dos principais 
vestibulares do país.
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Introdução à Literatura

  Literatura e recursos linguísticos 
A literatura usa a linguagem verbal com uma finalidade estética. Para isso, reforça efeitos de sentido 

de recursos linguísticos que, embora presentes também em textos não literários, nela ganham especial 
destaque. Tais recursos incluem, entre outros: 

 � polissemia;

 � características formais, tais como organização do texto em grupos de versos (por exemplo, em poe-
mas, cordéis e letras de música) ou parágrafos;

 � presença do diálogo (por exemplo, em contos, crônicas, romances e textos dramáticos);

 � exploração das chamadas figuras de linguagem: metáforas, metonímias, aliterações, assonâncias, 
ironia, paradoxos, antíteses, etc.;

 � exploração do sentido conotativo da linguagem;

 � “suspensão” da realidade, por meio da qual se estabelece um pacto ficcional entre autor e leitor.

  Gêneros literários
Tradicionalmente, costuma-se classificar a produção literária em três gêneros distintos: o épico, o 

lírico e o dramático. As raízes dessa divisão se encontram na Poética, do filósofo grego Aristóteles 
(384 a.C.-322 a.C.). Essa classificação foi refinada durante o período do Renascimento (século XV) e do 
Neoclassicismo (século XVIII). 

Gênero épico
Originalmente, o gênero épico correspondia a um longo poema narrativo (a epopeia), em que 

eram contados fatos protagonizados por heróis. Uma característica da epopeia greco-romana era a 
presença de ações no plano mitológico (deuses) e no plano humano. Entre as epopeias mais conhe-
cidas desse período, estão a Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao poeta grego Homero, e a Eneida, do 
poeta romano Virgílio. Especialmente essa última serviu de modelo para o poeta português Camões 
escrever seu conhecido poema épico, Os Lusíadas, no século XVI.

Gênero lírico 
O nome desse gênero literário vem de um instrumento musical – a lira. Isso porque, na Grécia  

Antiga, a poesia em que se manifestavam aspectos da subjetividade de um “eu”, tais como seus com-
portamentos, pensamentos, sentimentos e vivências interiores, era acompanhada em geral da música. 
Portanto, caracteriza o gênero lírico o tratamento temático da perspectiva de um “eu”, levando com fre-
quência à “fusão” entre mundo subjetivo e objetivo. 

Gênero dramático
Os textos que são encenados em um palco pertencem ao gênero dramático. Tradicionalmente, esse 

gênero literário comporta duas espécies: a tragédia e a comédia. 

Tragédia

Nascida na Grécia Antiga, relacionada às festas religiosas para celebrar Dioniso, o deus do vinho, em 
geral a tragédia desenrola-se em torno da luta de um herói contra o seu destino. Nesse sentido, a visão 
de mundo que a tragédia veicula é pessimista, uma vez que os gregos antigos acreditavam que o desti-
no humano era governado pelos deuses e era, assim, imutável. A tragédia provocaria no espectador os 
sentimentos contrários de terror e piedade, segundo Aristóteles. O primeiro sentimento seria causado 
pelo destino infeliz do herói; o segundo, pelo reconhecimento do valor humano de suas ações.
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Comédia

Segundo Aristóteles, ao passo que a tragédia imitaria ações “elevadas”, de “homens nobres”, a 
comédia representaria ações de “homens inferiores”. O imprevisto e o ridículo das ações pro-
vocariam o riso e, por meio dele, a comédia tornaria os homens conscientes de suas falhas, assu-
mindo, assim, uma função pedagógica. 

  Prosa e poesia
É possível construir um texto literário de duas formas: em prosa e em poesia. A tabela traz 

algumas diferenças entre ambas as formas.

Prosa Poesia

Organização em parágrafos Organização em versos e estrofes

Construção de metáfora e exploração de efeitos 
polissêmicos à medida que o texto se desenvolve

Condensação de sentidos e intenso uso de efeitos 
metafóricos e polissêmicos da linguagem

Exploração menos acentuada da sonoridade
Exploração mais acentuada da sonoridade, mediante o 
ritmo, o metro e a rima

Narrador Eu lírico

Forma preferencial de textos narrativos Forma preferencial de textos líricos

Componentes da narrativa
As narrativas têm, como componente central, a ação, isto é, a sucessão de acontecimentos 

ligados por relações de causa e efeito. O conjunto das ações constitui o enredo de uma his-
tória, que se situa em determinado tempo e espaço. O motor que a faz progredir é o conflito, 
ou seja, a oposição entre dois ou mais agentes ou personagens. Se o conflito acontece na subje-
tividade ou mente da personagem, a ação é interior; se o conflito envolve duas personagens ou 
uma personagem e um agente externo, a ação é exterior.

Poema e sonoridade
Os poemas exploram intensamente a sonoridade. Para isso, valem-se do ritmo, que é cons-

truído pela alternância de sons fracos e fortes, do metro e da rima. O metro está relacionado à 
contagem das sílabas poéticas de um verso. Pode haver uma métrica fixa, com versos de mes-
mo número de sílabas, ou uma métrica livre. A rima, por sua vez, é a semelhança de sons entre 
palavras que se localizam no início, meio ou final de versos diferentes. Esse tipo de organização 
destaca o aspecto estético do texto literário.

Textos literários

• Polissemia
• Características formais

• Presença do diálogo
• Figuras de linguagem

(conotação)
• Pacto ficcional

(verossimilhança)

Uso de recursos linguísticos Organização em gêneros

Gênero épico Gênero lírico Gênero dramático

Em Síntese
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1. (UEM-PR) Tendo em vista os gêneros literários, assinale o que for correto.
01. Uma das principais características do gênero lírico é a tendência à obje-

tividade, encontrada na expressão do mundo exterior por parte de um eu 
lírico que dele não participa.

02. No gênero épico, verifica-se um distanciamento entre sujeito e objeto, e o 
mundo representado é trabalhado por meio de categorias como tempo, es-
paço, personagem, foco narrativo e enredo.

04. Uma vez que “drama” equivale a “ação”, o gênero dramático caracteri-
za-se por obras feitas para serem encenadas (no caso, a encenação das 
ações das personagens no palco), de modo que o espetáculo é um dos 
elementos fundamentais desse gênero.

08. O soneto, cuja composição pressupõe o acompanhamento musical e a par-
ticipação do coro, é um dos elementos expressivos do espetáculo teatral.

16. Apesar de cada gênero literário possuir características próprias, de modo 
que seja possível separá-los, essa separação não é precisa, havendo obras 
em que são notados elementos de mais de um gênero.

(PUC-MG) Para responder às questões de 2 a 4, leia o texto que segue, um 
fragmento do conto “Os dinossauros”, do escritor Ítalo Calvino.

Os dinossauros
Permanecem misteriosas as causas da extinção dos dinossauros, que ti-

nham evoluído e crescido durante todo o Triássico e o Jurássico, e foram 
por cento e cinquenta milhões de anos os dominadores incontestáveis dos 
continentes. Talvez fossem incapazes de se adaptar às grandes alterações 
do clima e das vegetações que ocorreram no Cretáceo. No fim daquela era 
haviam todos desaparecido.

Todos menos eu, precisou Qfwfq, porque fui também, em certo período, 
dinossauro – digamos, durante uns cinquenta milhões de anos; e não 
me arrependo: ser dinossauro naquela época era ter consciência de ser 
justo, fazendo-se respeitar. Depois a situação mudou, é inútil que lhe 
conte as particularidades; começaram os aborrecimentos de toda a es-
pécie, desconfianças, erros, dúvidas, traições, pestilências. Uma nova 
população crescia na Terra, e era nossa inimiga. Caíam-nos em cima 
vindos de todos os lados e não havia modo de escapar. Andavam a dizer 
agora que o gosto do declínio, a paixão de sermos destruídos, faziam 
parte de nosso espírito de dinossauros desde o princípio. Não sei: eu 
nunca provei tal sentimento, se os outros o tinham, é porque já se 
sentiam perdidos.

Prefiro não deixar a memória voltar à época da grande mortandade. 
Nunca pensei que dela pudesse escapar. A longa migração que me pôs 
a salvo, eu realizei através de um cemitério de carcaças descanadas, em 
cujo solo um cocurito, ou um chifre, ou uma lâmina da couraça, ou um 
frangalho de pele da escamada lembrava o antigo esplendor do ser vi-
vente. E ao lado desses restos trabalhavam os bicos, as presas, as patas, 
as ventosas dos novos senhores do planeta. Quando não vi mais traços 
nem de vivos, nem de mortos, parei.

Naqueles altiplanos desertos passei muitos e muitos anos. Tinha 
sobrevivido às emboscadas, às epidemias, à inanição, ao gelo, mas es-
tava só. Não podia continuar lá no alto para sempre. Pus-me a caminho 
para descer.
Calvino, Ítalo. Os dinossauros. In: As cosmicômicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
p. 95-113.

2. Todas as considerações sobre o conto podem ser interpretadas como corretas, 
exceto:
a) O conto é introduzido por uma epígrafe de teor científico, que aborda o 

que virá a ser a narrativa, mas esta acaba por ignorar a sua explicação ob-
jetiva para dar uma abordagem mágica e fantástica ao fenômeno narrado.

1. (02 + 04 + 16) = 22
01. ERRADA – No gênero lírico, manifestam-se 
aspectos da subjetividade pela expressão de 
vivências interiores.
02. CERTA – O gênero épico manifesta-se prin-
cipalmente nas narrativas, que apresentam um 
conjunto de ações (enredo) realizadas por per-
sonagens, situadas em um tempo e um espaço 
e contadas por um narrador.
04. CERTA – Embora possa ser apenas lido, o 
texto dramático destina-se à encenação e, por 
isso, apresenta rubricas com informações so-
bre o espetáculo a ser montado.
08. ERRADA – O soneto é uma composição po-
ética de forma fixa, composta por dois quarte-
tos e dois tercetos, necessariamente nesta or-
dem.
16. CERTA – Inúmeros exemplos comprovam a 
interpenetração dos gêneros, como, por exem-
plo, a presença de monólogos que revelam vi-
vências interiores apresentados em espetácu-
los teatrais ou com partes de uma narrativa.

2. Resposta: b
A – CERTA – A epígrafe, em itálico, afirma a ex-
tinção de todos os dinossauros, enquanto o 
texto apresenta como narrador um dinossauro 
que afirma ter escapado da morte e visto a 
evolução dos seres vivos.
B – ERRADA – Não há referência à origem do 
universo no fragmento; a narrativa inicia-se 
com a identificação do narrador personagem 
como um dinossauro que teria escapado da 
extinção.
C – CERTA – O narrador personagem apresen-
ta-se como um dinossauro que conseguiu so-
breviver às causas da extinção da espécie.
D – CERTA – O narrador personagem afirma ter 
vivido como dinossauro por cinquenta milhões 
de anos e ter visto, posteriormente, “os bicos, 
as presas, as patas, as ventosas dos novos se-
nhores do planeta”. Com isso, parece compro-
var o que é afirmado pelas teorias científicas 
e antropomórficas acerca do surgimento dos 
seres vivos.
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b) O conto tem como pano de fundo a origem do universo e o desenvolvi-
mento dos primeiros seres terrestres. O narrador personagem é um ser 
cósmico, pois viveu no universo, antes mesmo da criação de qualquer 
planeta ou galáxia.

c) O herói Qfwfq é um dinossauro, que se apresenta na pele de um único 
membro dos primeiros vertebrados terrestres.

d) Qfwfq, como narrador, se desenha como uma testemunha ocular das teorias 
científicas e antropomórficas do surgimento de tudo.

3. Para o trecho em destaque, é incorreto afirmar que:

E ao lado desses restos trabalhavam os bicos, as presas, as patas, as 
ventosas dos novos senhores do planeta.

a) restos remete a um conjunto de expressões, presentes no enunciado ante-
rior, tomadas para descrever a saga do dinossauro.

b) por meio de processo metonímico, sugerem-se as novas espécies que passa-
ram a habitar o planeta.

c) em dos novos senhores do planeta subentende-se que os dinossauros perde-
ram esse status.

d) a forma verbal trabalhavam concorda com o termo restos.

4. Há no texto uma série de pistas que o caracteriza como uma narrativa de 
memória, exceto:
a) “Andavam a dizer agora [...]”
b) “[...] eu nunca provei tal sentimento [...]”
c) “[...] ser dinossauro naquela época era [...]”
d) “[...] é inútil que lhe conte as particularidades; começaram os aborreci-

mentos [...]”

5. (Uern) 

Tendo nascido para trabalhar, seria uma contradição abusarem 
do descanso. A melhor máquina é sempre a mais capaz de trabalho 
contínuo, lubrificada que baste para não emperrar, alimentada sem 
excesso, e se possível no limite econômico da simples manutenção, 
mas sobretudo de substituição fácil, se avariada está, velha outra, 
os depósitos desta sucata chamam-se cemitérios, ou então senta-se 
a máquina nos portais, toda ela ferrujosa e gemente, a ver passar 
coisa nenhuma, olhando apenas as mãos tristíssimas, quem me viu 
e quem me vê.
Saramago, José. Levantado do Chão, 18. ed. Caminho. p. 327.

A respeito do fragmento acima, é possível inferir que, ao utilizar a metáfora 
da máquina, o autor:
a) pretende exclusivamente utilizar os recursos poéticos que são comuns ao 

texto literário, provocando maior efeito de subjetividade e expressividade 
em seu discurso.

b) critica o sistema de trabalho atual que prevê muitas horas de descanso 
para o trabalhador do qual poderia ser exigido um pouco mais de esforço, 
posto que esse é comparado a uma máquina.

c) intenciona primordialmente descrever a vida do trabalhador que, sendo 
máquina, muitas vezes é necessariamente substituído por outro, comple-
tando, assim, o ciclo de sua vida útil.

d) visa refletir acerca da dura vida do homem trabalhador, de extenuante de-
dicação ao labor, com poucos recursos, sem a valorização compatível com 
seu empenho.

3. Resposta: d
A – CERTA – O termo “restos” retoma “cocurito”, 
“chifre”, “lâmina de couraça” e “frangalho de 
pele”, partes dos corpos dos dinossauros que 
se extinguiram.
B – CERTA – “Bicos”, “presas”, “patas” e 
“ventosas” são partes que aludem aos seres 
vivos que passaram a ocupar o planeta. Indicar 
a parte pelo todo é uma das possibilidades de 
construção da figura de linguagem denominada 
metonímia.
C – CERTA – O adjetivo “novos” indica que a 
expressão “senhores do planeta” deixou de se 
referir aos dinossauros, passando a aludir a 
outras espécies.
D – ERRADA – A forma verbal “trabalhavam” 
concorda com o sujeito composto que a segue: 
“os bicos, as presas, as patas, as ventosas dos 
novos senhores do planeta”.

4. Resposta: d
A, B, C - CERTAS – Os advérbios “agora” e 
“nunca” e a locução adverbial “naquela épo-
ca” revelam a distância entre o tempo da nar-
rativa e o tempo dos acontecimentos, típica da 
narrativa de memória.
D – ERRADA – Não se evidencia a distância de 
tempo entre narrativa e acontecimentos.

5. Resposta: d  
A – ERRADA – O uso da metáfora da máquina 
não cria apenas um efeito expressivo; é funda-
mental para a construção da crítica à extenuação 
do trabalhador apresentada no fragmento.
B – ERRADA – A comparação com a máquina 
revela o incômodo do autor com o trabalho 
excessivo, que desumaniza o homem, e não o 
contrário. 
C – ERRADA – O objetivo primordial do autor 
não é naturalizar a substituição de um traba-
lhador por outro, mas sim criticar a desvalori-
zação do trabalhador e sua consequente troca.
D – CERTA – A metáfora da máquina evidencia 
a redução do homem à condição de “coisa”, 
atendendo a um sistema que o extenua e des-
valoriza, situação criticada pelo autor.
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Literatura Portuguesa:  
das origens ao Classicismo

  Trovadorismo: contexto histórico e cultural
O Trovadorismo floresceu no período medieval (séculos V-XV), que engloba eventos muito diferentes 

entre si, como a queda do Império Romano em 476 d.C., a ascensão da Igreja católica, o feudalismo 
e o ressurgimento do modo de produção mercantil.

A literatura produzida no período distribuiu-se entre as novelas de cavalaria e a poesia trovadoresca.
As novelas de cavalaria foram influenciadas pelas Cruzadas – guerras entre cristãos e muçulmanos 

motivadas pelo controle da Terra Santa de Jerusalém, ocorridas entre os séculos XI e XIII. Nesse contex-
to, consolida-se, no imaginário medieval, a figura do cavaleiro como encarnação de valores da nobreza. 
As novelas de cavalaria contribuem para a fixação dessa figura no imaginário medieval.

Já a poesia trovadoresca recebeu influências da literatura provençal (de Provença, região do sul da 
França), caracterizada por ser cantada e por ter como tema predominante o sentimento amoroso. Era 
apresentada na corte ou em espaços públicos, muitas vezes acompanhada de danças.

  Trovadorismo em Portugal
As primeiras manifestações literárias em Portugal são os textos escritos durante o período trovado-

resco. A cantiga da ribeirinha, de Paio Soares de Taveirós, do final do século XII, é considerada o marco 
inicial da literatura portuguesa. Essas cantigas eram escritas em uma língua que se costuma chamar de 
galego-português. Convencionou-se dividir a poesia medieval portuguesa em dois grandes grupos: as 
cantigas lírico-amorosas e as cantigas satíricas. 

As cantigas lírico-amorosas 
 � Cantigas de amor: o eu lírico masculino canta em geral o fato de não ser correspondido pela 

mulher amada, ou seja, canta o seu sofrimento amoroso. A figura feminina, referida nessas can-
tigas como “senhor” (equivalente à “senhora” no português contemporâneo), tem um papel de 
superioridade diante daquele que a ama e é, com frequência, idealizada. A relação entre o eu lí-
rico e sua senhora lembra, no plano literário, as relações sociais entre vassalo e suserano, mar-
cadas pela obediência e fidelidade. Por isso, costuma-se dizer que o eu lírico presta vassalagem 
amorosa em relação a ela. A submissão do eu lírico aos desejos de sua amada é conhecida como 
amor cortês.

Eu vi mulheres, senhora, no palácio real,
formosas e que pareciam belas
e por onde andei vi também muitas donzelas
e, minha senhora, vou dizer a você uma coisa:
de todas a mais formosa
estava longe de parecer com você. 
Santiago, Joan Airas de. In: Spina, Segismundo. A lírica trovadoresca. 3. ed. São Paulo: Edusp, 1991. p. 297 (Coleção Texto & Arte) 
(Tradução feita para esta edição).

 � Cantigas de amigo: o trovador é um homem que assume um eu lírico feminino para apresentar as 
queixas da mulher sobre a ausência de seu amante. Se nas cantigas de amor há vassalagem amoro-
sa, nas cantigas de amigo estão presentes imagens e situações da vida no campo. As composições são 
marcadas pela presença do refrão no final das estrofes, de paralelismo e de repetições, que garantem 
um ritmo musical característico.
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— Ai flores, ai, flores do verde pino,
se sabedes novas do meu amigo?
      ai, Deus, e u é?

Ai flores, ai flores do verde ramo,
se sabedes novas do meu amado?
      ai, Deus, e u é?

Se sabedes novas do meu amigo,
aquel que mentiu do que pôs comigo?
      ai, Deus, e u é?

Se sabedes novas do meu amado,
aquel que mentiu do que mi á jurado?
      ai, Deus, e u é?
D. Dinis.

As cantigas satíricas 
 � Cantigas de escárnio: ridicularizavam de maneira sutil ou indireta pessoas que parti-

cipavam da vida palaciana ou das comunidades rurais. Essas cantigas contribuíam para a 
fixação de tipos sociais e frequentemente faziam uso de situações cômicas. Por exemplo, 
no trecho da cantiga a seguir, do século XIII, de Pero Garcia Burgalês, o eu poético des-
mascara o “fingimento” que está na base do amor cortês, ao ironizar a morte do trovador 
Rui Queimado:

Rui Queimado morreu de amor
em suas cantigas, por Santa Maria!,
graças a uma mulher que queria muitíssimo,
e, para mostrar seus talentos de trovador,
porque ela não lhe correspondeu no amor,
ele achou melhor morrer em suas cantigas,
mas ressuscitou depois do terceiro dia!
BurgalêS, Pero Garcia. In: MoiSéS, Massaud. A literatura portuguesa através dos textos. 17. ed. São Paulo: Cultrix, 1988. p. 28 
(Tradução feita para esta edição).

 � Cantigas de maldizer: muitas vezes com um vocabulário obsceno, o trovador critica de ma-
neira direta e contundente pessoas da comunidade ou, às vezes, até mesmo um outro trova-
dor. No trecho da cantiga de maldizer a seguir, o trovador exagera os defeitos de uma mulher 
e produz, por assim dizer, uma cantiga de amor às avessas: 

Mulher feia, nunca eu te enalteci
em meu cantar, mas muito já cantei;
entretanto, agora vou fazer um belo cantar
em que te enaltecerei;
e vou dizer a você como o farei:
mulher feia, velha e louca!
guilharde, Dom Joan Garcia de. In: MoiSéS, Massaud. A literatura portuguesa através dos textos. 17. ed. São Paulo: Cultrix, 
1988. p. 29-30 (Tradução feita para esta edição).

As novelas de cavalaria
Na produção literária em prosa, destacam-se as novelas de cavalaria, também conhecidas 

como romances. Tais narrativas retomavam antigas lendas de povos germânicos, que se mistu-
ravam com elementos da vida social das cortes. Eram centradas nas aventuras vividas por cava-
leiros, que seguiam um rígido código de honra centrado na retidão de caráter, piedade com os 
doentes, justiça e valentia na guerra e lealdade na paz.

aquel que mentiu do que pôs comigo?: 
aquele que mentiu sobre o que tinha 
combinado comigo?
e u é: onde ele está
novas: notícias
se sabedes: você sabe

Glossário
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  Humanismo: contexto histórico e cultural 
O Humanismo situa-se ao longo do século XV até o início do XVI. Esse período de transição 

entre o pensamento religioso medieval e a revalorização da cultura da Antiguidade Clássica é 
marcado pela formação das cidades, pelo surgimento de uma nova classe (a burguesia) e pelo 
questionamento do poder da Igreja sobre o Estado. As principais diferenças entre a concepção 
medieval e a concepção moderna de mundo são as seguintes:
 � O teocentrismo começa a ceder espaço ao antropocentrismo. A existência de Deus deixa de 

ser a explicação para a verdade, e a autonomia da razão se torna o princípio fundamental.
 � A observação da natureza substitui explicações baseadas em elementos sobrenaturais, liga-

dos à esfera divina.
 � A inteligência humana se sobrepõe aos ensinamentos religiosos e à dependência da revela-

ção divina.
As mudanças promovidas pelos humanistas valorizaram a cultura clássica. Assim, aos pou-

cos, a produção cultural deixa de ser exclusividade da Igreja e se aproxima da população em 
geral, favorecida pela invenção da imprensa por Gutenberg, em 1456, que facilitou e ampliou a 
circulação de produtos culturais durante o período.

Durante a vigência do Humanismo, é produzida a poesia palaciana, feita pelos aristocratas da 
corte, já independente da música. Ela pode ser dividida em três tipos: a esparsa, poema de uma 
única estrofe com 8 a 16 versos; a cantiga, poema com duas estrofes – a primeira estrofe introduz 
o tema (mote) e na segunda há o desenvolvimento (glosa); e o vilancete, parecido com a cantiga, 
mas com um número menor de versos. Notam-se temas especialmente ligados às experiências 
humanas, como o amor sensual.

Essa mesma tendência é vista na prosa historiográfica, que passa a considerar não apenas os 
atos de reis, mas igualmente as camadas populares e a burguesia como agentes da história das 
sociedades; e no teatro laico popular, que, com tom satírico, faz críticas aos costumes da época.

  Humanismo em Portugal
O Humanismo em Portugal eclode durante a dinastia de Avis (1385-1580), período de inten-

so desenvolvimento desse país. Essa época se caracteriza pela restrição do poder da Igreja e pelo 
incentivo ao conhecimento científico, que acarretou a expansão ultramarina.

Nos gêneros historiográfico e dramático, dois nomes marcaram, de modo decisivo, a história 
da literatura portuguesa: Fernão Lopes e Gil Vicente, respectivamente.

Nomeado cronista-mor, em 1434, Fernão Lopes ficou responsável pelo registro da história de 
Portugal, relatando a vida dos reis. No entanto, um dos aspectos mais importantes da sua obra 
é o registro da participação popular. Também se destaca pela clareza, apresentando apenas in-
formações pesquisadas e comprovadas.

Gil Vicente (1465?-1537?), considerado o primeiro dramaturgo de Portugal, escreveu mais 
de 40 peças, entre autos e farsas. Sua obra mantém ligação com a religiosidade medieval, mas 
esta funciona como base para a sátira que faz da sociedade e dos tipos humanos. A moral cris-
tã é o instrumento usado pelo escritor para fazer sua crítica social, como evidencia o trecho da 
peça Auto da barca do inferno. O Diabo e o Anjo são dois barqueiros à espera das almas que le-
varão para o inferno ou para o céu. Neste trecho, recebem um “frade mundano”, que destoa do 
comportamento esperado de um membro da Igreja.

Chega um Frade com uma moça pela mão, e um broquel e uma espada na outra; vem cantando 
e dançando. [...]
DIABO — Que é isso, Padre? Que vai lá?
FRADE — Deo gratias! Sou cortesão.
DIABO — Sabeis também o tordião?
FRADE — Por que não? Como ora sei!
DIABO —  Pois entrai! Eu tangerei e faremos um serão. E essa dama, ela é vossa?
FRADE — Por minha a tenho eu, e sempre a tive de meu.
DIABO —  Fizestes bem, que é formosa! E não vos punham lá grosa no vosso convento santo?
FRADE — E eles fazem outro tanto! Assim fui bem açoutado.
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000107.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2012.

broquel: escudo
Deo gratias: 
graças a Deus
grosa: censura
tordião: 
dança típica 
renascentista

Glossário
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  Classicismo: contexto histórico e cultural 
O Classicismo é a produção literária do Renascimento, movimento cultural que acen-

tuou a revalorização da cultura da Antiguidade Clássica e do antropocentrismo, iniciada 
no Humanismo.

O crescimento e o fortalecimento das cidades, a ascensão econômica da burguesia mer-
cantil, o desenvolvimento das ciências e as Grandes Navegações foram alguns dos princi-
pais marcos desse período.

  Classicismo em Portugal 
Portugal vive um período de desenvolvimento entre os séculos XV e XVI, em razão da rique-

za e do prestígio alcançados pelas Grandes Navegações. Isso favorece a absorção da cultura 
do Renascimento que se difundia pela Europa. 

O marco inicial do Classicismo em Portugal é o ano de 1526, quando o poeta português 
Sá de Miranda retorna da Itália divulgando novas formas poéticas, entre as quais o soneto 
(poema de 14 versos, distribuídos em dois quartetos e dois tercetos) e as medidas novas 
(poemas com versos de 10, 11 ou 12 sílabas poéticas).

Luís Vaz de Camões
Camões (1524-1580) foi a figura mais relevante do Classicismo português. Em sua lírica, o 

autor trabalha com dois repertórios. Um deles, ainda ligado à herança medieval, traz poemas 
escritos na medida velha (redondilhas); o outro, mais próximo da arte clássico-renascentista, 
traz sonetos escritos na medida nova (decassílabos).

Nos primeiros, o amor é tratado de maneira concreta, e o poeta incorpora elementos da rea-
lidade sensível e da cultura portuguesa. 

Já nos sonetos, Camões revela sua faceta de homem do Renascimento e concebe os vários as-
pectos do sentimento amoroso repleto de contradições, buscando formular conceitos, mui-
tas vezes como base na filosofia neoplatônica e aristotélica. 

Na épica, compõe Os Lusíadas (1572), um longo poema narrativo, composto de dez 
cantos, com estrofes em oitava-rima e versos decassílabos, cujo esquema de rimas é 
ABABABCC.

O eixo narrativo central é a viagem de Vasco da Gama às Índias. Uma novidade da epo-
peia de Camões em relação aos modelos da Antiguidade Clássica é que ela traz como herói 
não só um indivíduo, mas a coletividade – o povo português. O poema adquire assim um 
caráter nacional.

Dois episódios são notórios em Os Lusíadas: o de Inês de Castro (canto III) e o do Velho 
do Restelo (canto IV). Neste, Vasco da Gama está pronto para partir para as Índias quando, na 
praia, um velho o alerta das consequências negativas da expansão ultramarina.

Canto IV
[...]
Oh! Maldito o primeiro que, no mundo, 
Nas ondas vela pôs em seco lenho! 
Dino da eterna pena do Profundo, 
Se é justa a justa Lei que sigo e tenho! 
Nunca juízo algum, alto e profundo, 
Nem cítara sonora ou vivo engenho 
Te dê por isso fama nem memória, 
Mas contigo se acabe o nome e glória! 
CaMõeS, Luís Vaz de. In: História e antologia da literatura portuguesa: século XVI. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. 
p. 511-512. v. II. t. I.
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(IFSP) Leia a cantiga para responder às questões de números 1 e 2.

Cantiga de Amor
Afonso Fernandes

Senhora minha, desde que vos vi,
lutei para ocultar esta paixão
que me tomou inteiro o coração;
mas não o posso mais e decidi
que saibam todos o meu grande amor,
a tristeza que tenho, a imensa dor
que sofro desde o dia em que vos vi.

Já que assim é, eu venho-vos rogar
que queirais pelo menos consentir
que passe a minha vida a vos servir [...]
<www.caestamosnos.org/efemerides/118>. Adaptado.

1. Observando-se a última estrofe, é possível afirmar que o apaixonado:
a) se sente inseguro quanto aos próprios sentimentos.
b) se sente confiante em conquistar a mulher amada.
c) se declara surpreso com o amor que lhe dedica a mulher amada.
d) possui o claro objetivo de servir sua amada.
e) conclui que a mulher amada não é tão poderosa quanto parecia a princípio.

2. Uma característica desse fragmento, também presente em outras cantigas de 
amor do Trovadorismo, é:
a) a certeza de concretização da relação amorosa.
b) a situação de sofrimento do eu lírico.
c) a coita de amor sentida pela senhora amada.
d) a situação de felicidade expressa pelo eu lírico.
e) o bem-sucedido intercâmbio amoroso entre pessoas de camadas distintas 

da sociedade.

3. (Mackenzie-SP) Assinale a afirmativa correta com relação ao Trovadorismo:
a) Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do 

amor sensual entre nobres e mulheres camponesas.
b) Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultu-

ra teocêntrica para a cultura antropocêntrica.
c) Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi re-

cuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis 
estéticos insuperáveis.

d) Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir 
efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que 
as composições eram transmitidas oralmente.

e) Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época 
absorveu a influência dos padrões estéticos greco-romanos.

4. (Mackenzie-SP) Sobre a poesia trovadoresca em Portugal, é incorreto afirmar que:
a) refletiu o pensamento da época, marcada pelo teocentrismo, o feudalismo 

e valores altamente moralistas.
b) representou um claro apelo popular à arte, que passou a ser representada por 

setores mais baixos da sociedade.
c) pode ser dividida em lírica e satírica.
d) em boa parte de sua realização, teve influência provençal.
e) as cantigas de amigo, apesar de escritas por trovadores, expressam o eu 

lírico feminino.

1. Resposta: d
A – ERRADA – Ao longo do poema, o eu lírico 
reafirma seu amor pela “senhora”, surgido 
desde o primeiro momento em que a viu.
B – ERRADA – O eu lírico, sabendo ser difícil a 
conquista da mulher amada, afirma se conten-
tar com servi-la.
C – ERRADA – As declarações do eu lírico evi-
denciam que ele não é correspondido pela 
“senhora” a quem se dirige.
D – CERTA – Na última estrofe, o eu lírico supli-
ca à “senhora” que ela lhe permita servi-la, 
visto que reconhece não ser possível receber 
seu amor.
E – ERRADA – Em toda a composição, fica claro 
o grande amor despertado pela mulher, o que 
leva o eu lírico, inclusive, a rogar por apenas 
servi-la na conclusão do poema.

2. Resposta: b
A – ERRADA – As relações de amor no 
Trovadorismo seguem as regras da vassalagem 
amorosa, que não prevê a concretização do 
amor.
B – CERTA – O Trovadorismo é marcado pela 
“coita amorosa”, ou seja, pelo sofrimento do eu 
lírico causado pelo amor não correspondido.
C – ERRADA – Nas cantigas de amor, é sempre o 
trovador que se dirige à amada, expressando 
seu sofrimento por não ter seu amor retribuído.
D – ERRADA – O poema evidencia o sofrimento 
do eu lírico, sentimento observado nas demais 
cantigas de amor trovadorescas.
E – ERRADA – Nas cantigas de amor, a figura 
feminina tem um papel de superioridade dian-
te daquele que a ama.

3. Resposta: d
A – ERRADA – As regras de tratamento do te-
ma do amor no Trovadorismo pressupunham o 
sentimento não correspondido de um trovador 
por uma mulher idealizada, colocada em plano 
superior. 
B – ERRADA – O Trovadorismo desenvolveu-se 
durante a Idade Média, principalmente entre 
os séculos XI e XIII, e representou o auge da 
cultura teocêntrica.
C – ERRADA – Os poetas da Renascença inova-
ram a poesia, abandonando as características 
da literatura medieval. A musicalidade promo-
vida por novas experiências com a rima e o 
metro (medida nova) substitui o acompanha-
mento por instrumentos musicais e o uso do 
paralelismo e do refrão.
D – CERTA – A poesia medieval era acompanha-
da por instrumentos musicais e era transmiti-
da oralmente, por isso, buscavam-se recursos 
que favorecessem a musicalidade, como o pa-
ralelismo e o refrão.
E – ERRADA – Predominou, no Trovadorismo, a 
cultura teocêntrica, que se opunha aos valores 
da Antiguidade greco-romana.

4. Resposta: b
A – CERTA – O Trovadorismo floresceu durante 
o período medieval, caracterizado pela ascen-
são da Igreja Católica e pelo sistema feudal.
B – ERRADA – A poesia trovadoresca expressa 
os valores da nobreza, tendo circulado, princi-
palmente, no ambiente da corte, ainda que al-
guns trovadores tenham levado sua poesia pa-
ra as áreas rurais.
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5. (Unifesp) Leia o texto de Gil Vicente.

DIABO: — Essa dama, é ela vossa?
FRADE: — Por minha a tenho eu
 e sempre a tive de meu.
DIABO: — Fizeste bem, que é fermosa!
 E não vos punham lá grosa
 nesse convento santo?
FRADE: — E eles fazem outro tanto!
DIABO: — Que cousa tão preciosa!

No trecho da peça de Gil Vicente, fica evidente uma:
a) visão bastante crítica dos hábitos da sociedade da época. Está clara a cen-

sura à hipocrisia do religioso, que se aparta daquilo que prega.

b) concepção de sociedade decadente, mas que ainda guarda alguns valores 
essenciais, como é o caso da relação entre o frade e o catolicismo.

c) postura de repúdio à imoralidade da mulher que se põe a tentar o frade, 
que a ridiculariza em função de sua fé católica inabalável.

d) visão moralista da sociedade. Para ele, os valores deveriam ser resgatados 
e a presença do frade é um indicativo de apego à fé cristã.

e) crítica ao frade religioso que optou em vida por ter uma mulher, contra-
riando a fé cristã, o que, como ele afirma, não acontecia com os outros fra-
des do convento.

6. (UEL-PR) Em Farsa de Inês Pereira (1523), Gil Vicente apresenta uma don-
zela casadoura que se lamenta das canseiras do trabalho doméstico e ima-
gina casar-se com um homem discreto e elegante. O trecho a seguir é a 
fala de Latão, um dos judeus que foi em busca do marido ideal para Inês, 
dirigindo-se a ela.

Foi a coisa de maneira,
tal friúra e tal canseira,
que trago as tripas maçadas;
assim me fadem boas fadas
que me soltou caganeira...
para vossa mercê ver
o que nos encomendou.

friúra: frieza, estado de quem está frio
maçadas: surradas
fadem: predizem

ViCente, Gil. Farsa de Inês Pereira. 22. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1989. p. 95.

Sobre o trecho, é correto afirmar:
a) Privilegia a visão racionalista da realidade por Gil Vicente, empregada 

pelo autor para atender as necessidades do homem do Classicismo.

b) É escrito com perfeição formal e clareza de raciocínio, pelas quais Gil Vi-
cente é considerado um mestre renascentista.

c) Retrata uma cena grotesca em que se notam traços da cultura popular, o 
que não invalida a inclusão de Gil Vicente entre os autores do Humanismo.

d) Sua linguagem é característica de um período já marcado pelo Renasci-
mento, o que se evidencia pela referência de Gil Vicente a figuras mitoló-
gicas clássicas, como as “boas fadas”.

e) Revela em Gil Vicente uma visão positiva do homem de fé que se liberta da 
doença pelo recurso à divindade.

C – CERTA – A poesia trovadoresca divide-se em 
lírica – cantiga de amor e cantiga de amigo – e 
satírica – cantiga de escárnio e de maldizer.
D – CERTA – A poesia trovadoresca portuguesa 
foi fortemente influenciada pela poesia pro-
vençal, de que tomou formas e temas.
E – CERTA – As cantigas de amigo eram, de fa-
to, escritas por homens que assumiam, em ge-
ral, o papel da namorada abandonada que la-
menta a ausência do amigo.

5. Resposta: a
A – CERTA – O frade revela manter relações 
com uma mulher, o que evidencia um compor-
tamento condenável, alvo da crítica de Gil 
Vicente.
B – ERRADA – O diálogo revela a corrupção dos 
valores religiosos do frade e de outros religio-
sos, como sugere a última fala daquela perso-
nagem.
C – ERRADA – Não há diferenciação entre o 
frade e a mulher, já que mantêm relações.
D – ERRADA – Há, na verdade, uma crítica de 
comportamentos, que se estende às figuras 
que representam a religião.
E – ERRADA – A última fala do frade evidencia 
que o comportamento condenável se estende 
aos demais religiosos do convento.

6. Resposta: c
A – ERRADA – A referência a figuras imaginá-
rias (“fadas”) refuta a ideia de racionalismo.
B – ERRADA – Gil Vicente é considerado huma-
nista e seu texto se vale de linguajar vulgar, 
que não é típico do estilo renascentista.
C – CERTA – O estado físico da personagem 
que foi à procura do marido ideal para Inês é 
descrito com comicidade, um recurso bastante 
comum no teatro humanista que, por sua fun-
ção moralizadora, procura se aproximar do es-
pectador.
D – ERRADA – As fadas não fazem parte da mi-
tologia greco-romana.
E – ERRADA – A referência às “boas fadas” 
tem função cômica, não se atrelando à ideia 
de fé.
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(Mackenzie-SP) Texto para a questão 7.

Chicó — Por que essa raiva dela?
João Grilo — Ó homem sem vergonha! Você inda pergunta? Está 

esquecido de que ela o deixou? Está esquecido da exploração que eles 
fazem conosco naquela padaria do inferno? Pensam que são o cão 
só porque enriqueceram, mas um dia hão de pagar. E a raiva que eu 
tenho é porque quando estava doente, me acabando em cima de uma 
cama, via passar o prato de comida que ela mandava para o cachorro. 
Até carne passada na manteiga tinha. Para mim nada, João Grilo que 
se danasse. Um dia eu me vingo.

Chicó — João, deixe de ser vingativo que você se desgraça. Qualquer 
dia você inda se mete numa embrulhada séria.
SuaSSuna, Ariano. Auto da compadecida. 

7. Considere as seguintes afirmações:
 I. O texto de Ariano Suassuna recupera aspectos da tradição dramática 

medieval, afastando-se, portanto, da estética clássica de origem greco-
-romana.

 II. A palavra Auto, no título do texto, por si só sugere que se trata de peça 
teatral de tradição popular, aspecto confirmado pela caracterização das 
personagens.

 III. O teor crítico da fala da personagem, entre outros aspectos, remete ao 
teatro humanista de Gil Vicente, autor de vários autos, como, por exemplo, 
o Auto da barca do inferno.

Assinale:
a) se todas estiverem corretas.
b) se apenas I e II estiverem corretas.
c) se apenas II estiver correta.
d) se apenas II e III estiverem corretas.
e) se todas estiverem incorretas.

8. (Fuvest-SP) Leia o texto.

Quando da bela vista e doce riso,
Tomando estão meus olhos mantimento,¹
Tão enlevado sinto o pensamento 
Que me faz ver na terra o Paraíso.

Tanto do bem humano estou diviso²
Que qualquer outro bem julgo por vento;
Assi que em caso tal, segundo sento,³
Assaz de pouco faz quem perde o siso.

Em vos louvar, Senhora, não me fundo4, 
Porque quem vossas cousas claro sente,
Sentirá que não pode merecê-las.

Que de tanta estranheza sois ao mundo, 
que não é d’ estranhar, Dama excelente,
Que quem voz fez, fizesse Céu e estrelas. 
(Camões)

Notas:
1 tomando mantimento = tomando consciência 
2 Estou diviso = estou separado, apartado.
3 Sento = sinta
4 Não me fundo = não me empenho.

a) Caracterize brevemente a concepção de mulher que este soneto apresenta.
b) Aponte duas características desse soneto que o filiam ao Classicismo, ex-

plicando-as sucintamente.

7. Resposta: a
I – CERTA – A presença de personagens popu-
lares e temas da vida cotidiana afastam o tex-
to da tradição clássica.
II – CERTA – O termo “auto” remete à tradição 
medieval e identifica textos com função mora-
lizadora construída, em geral, a partir de ele-
mentos cômicos.
III – CERTA – A crítica a comportamentos so-
ciais condenáveis marca o teatro de Gil 
Vicente.

8. Respostas:
a) A mulher é vista como um ser angelical, 
cuja formosura converte-se em Beleza pura, 
capaz de levar o amante a um mundo superior.
b) Durante o Classicismo, houve preferência 
pelo soneto, forma fixa composta por dois 
quartetos e dois tercetos. Nota-se também a 
racionalidade na expressão do sentimento, que 
resulta na confissão contida da emoção.
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(Mackenzie-SP) Textos para as questões de 9 a 11.

Texto I

Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram,
[...]
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta.
CaMõeS, Luís Vaz de. Os Lusíadas.

Texto II

Cesse de uma vez meu vão desejo
de que o poema sirva a todas as fomes.
[...]
letras eu quero é pra pedir emprego,
agradecer favores,
escrever meu nome completo.
O mais são as mal-traçadas linhas.
prado, Adélia. O que a musa eterna canta.

9.   Considerado o contexto da obra Os Lusíadas, é correto dizer que, no texto I, 
o poeta:
a) expressa, com seu canto, o desejo de negar a tradição épica, já que consi-

dera ultrapassado “o que a Musa antiga canta” (verso 3).
b) faz alusão à grandeza heroica do povo português, quando se refere ao “va-

lor mais alto” (verso 4).
c) opõe-se às representações mitológicas greco-romanas (verso 3), deixando 

implícita sua adesão ao cristianismo.
d) incita os portugueses a rejeitarem todo o conhecimento universal (verso 1), 

para inscreverem seu nome na história.
e) explicita sua crítica aos antigos navegadores, ao utilizar ironicamente o 

adjetivo “grandes” (verso 2).

10. Considere as seguintes afirmações sobre Os Lusíadas:
 I. É um poema épico que tem como núcleo narrativo as origens históricas 

de Portugal, relatadas pela voz do próprio poeta.
 II. Embora pertença à Épica, incorpora à sua linguagem traços estilísticos 

do gênero lírico, em episódios antológicos como o da “Inês de Castro” e 
o da “Ilha dos Amores”, por exemplo.

 III. Obedece a uma regularidade formal, valendo-se de versos decassílabos, 
traço valorizado no Renascimento.

Assinale:
a) se apenas as afirmações I e II estiverem corretas.
b) se apenas as afirmações II e III estiverem corretas.
c) se apenas as afirmações I e III estiverem corretas.
d) se apenas a afirmação III estiver correta.
e) se todas as afirmações estiverem corretas.

11. No texto II, o eu lírico:
a) reaproveita ironicamente a linguagem camoniana, para relativizar a neces-

sidade e a importância do canto poético.
b) retoma o discurso grandiloquente de Os Lusíadas, adequado para expres-

sar o heroísmo presente no cotidiano das pessoas humildes.
c) incorpora ao poema a dicção clássica, não só parafraseando o verso camo-

niano, mas também imitando o padrão formal do século XVI.
d) recusa a forte influência que a tradição lírica quinhentista exerceu sobre a 

literatura brasileira.
e) manifesta, sarcasticamente, sua compreensão de que os poetas, desde a 

Antiguidade, sempre consideraram o poema algo supérfluo.

9.  Resposta: b
A – ERRADA – O poeta não nega a tradição 
clássica, mas sugere que conquistas superio-
res àquelas empreendidas por gregos e troia-
nos serão apresentadas.
B – CERTA – Com “valor mais alto”, sugere-se 
que o povo português conseguiu suplantar as 
“navegações grandes” realizadas pelos gregos 
e troianos.
C – ERRADA – O poeta retoma a figura mitoló-
gica da “Musa”, portanto, não há recusa das 
representações da cultura greco-romana.
D – ERRADA – O poeta valoriza o conhecimento 
universal, como explicita o uso dos termos 
“sábio” e “grandes”, como recurso para en-
grandecer as conquistas portuguesas.
E – ERRADA – O adjetivo “grandes” é utilizado 
como recurso para valorização, e não o contrário.

10. Resposta: b
I. ERRADA – O poeta tem como núcleo a via-
gem de Vasco da Gama às Índias, relatada pela 
voz do navegador.
II. CERTA – Os episódios de “Inês de Castro” e 
da “Ilha dos Amores” contêm passagens líri-
cas, centradas na expressão da subjetividade 
do falante.
III. CERTA – O poema é composto por 1102 es-
trofes com oito versos decassílabos, sujeitos 
ao esquema de rimas ABABABCC (oitava rima).

11. Resposta: a
A – CERTA – O eu lírico retoma a linguagem de 
Camões, aludindo a seu primeiro verso, bas-
tante famoso na tradição da literatura portu-
guesa, mas o submete a visão irônica, quando, 
em lugar de propor a grandeza e a euforia do 
canto poético destinado a eternizar os gran-
des feitos, associa-o a situações de comunica-
ção bastante corriqueiras, incorporando ao poe-
ma a temática social.
B – ERRADA – Embora aluda ao verso de 
Camões, a sequência do poema não é revesti-
da de tom grandiloquente; aproxima-se do co-
loquialismo, mais adequado à temática social.
C – ERRADA – Além de os temas não serem 
clássicos – são situações do dia a dia contem-
porâneo – os versos afastam-se dessa tradição 
ao preferir versos brancos e livres.
D – ERRADA – O poema revela influência da li-
teratura quinhentista, mas não se pode atri-
buir a essa tradição uma influência forte, dado 
que o período de sua produção coincide com a 
primeira fase da colonização do Brasil, em que 
a literatura serviu principalmente para a trans-
missão de informações sobre a nova terra e 
catequização dos indígenas.
E – ERRADA – Embora o eu lírico relativize o 
valor do canto poético, não se pode estender 
essa atitude aos poetas da tradição, como pro-
vam os versos de Camões do texto I.
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Das origens da literatura 
brasileira ao Arcadismo

  Quinhentismo: contexto histórico e cultural 
A literatura quinhentista brasileira reflete o contexto da colonização, marcada pela expansão do cris-

tianismo e pelo cultivo da cana-de-açúcar, que impulsionou a vinda de africanos escravizados. 
Pode ser dividida em literatura de informação e literatura de formação. Na primeira, escrita 

em prosa, o objetivo é levar ao conhecimento dos leitores as características das terras recém-des-
cobertas e de seu povo. É composta de crônicas históricas, roteiros de navegação, diários de bor-
do e cartas à Coroa. A segunda, constituída por prosa moralista, poesia e peças teatrais, era escrita 
predominantemente por missionários da Companhia de Jesus, que vieram para o Brasil catequizar 
os povos indígenas.

Padre José de Anchieta e Pero Vaz de Caminha 
Dois autores destacam-se na literatura quinhentista do Brasil: José de Anchieta e Pero Vaz de Caminha.
O missionário jesuíta Anchieta deixou uma vasta obra, que inclui prosa, dramaturgia e poemas, 

parte dela escrita em tupi-guarani. Os temas religiosos percorrem o conjunto da obra e podem ser 
vistos no teatro, por exemplo, que foi usado como meio para a catequização dos nativos. Também 
aparece na poesia, que, dotada de linguagem simples e métrica popular, é considerado o gênero com 
melhor realização artística.  

Pero Vaz de Caminha notabilizou-se pela escrita da Carta a El-Rei D. Manuel sobre o achamento do 
Brasil, que documenta os acontecimentos da viagem de Portugal ao Brasil e suas impressões da nova 
terra, principalmente sua perplexidade diante da natureza local e dos povos indígenas, como evidencia 
o trecho a seguir.

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. An-
dam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas 
do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. [...]

Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cris-
tãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. [...]
Carta a El Rei D. Manuel. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000292.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2012.

  Barroco: contexto histórico e cultural 
O Barroco, que vigorou no século XVII, está vinculado à ideologia da Contrarreforma. Em 

1563, a Igreja católica inicia uma reação à Reforma, que ameaçava a influência do catolicismo na 
Europa Ocidental.

O artista do Barroco vive um período de crise. De um lado, retoma o aspecto religioso e mora-
lizante característico da literatura medieval; de outro, dá continuidade ao aproveitamento literário da 
cultura da Antiguidade Clássica, como faziam os humanistas e os renascentistas.

Costumam-se identificar formalmente duas vertentes da literatura barroca:

 � cultismo: tendência baseada na crença de que o conhecimento do mundo pode ser construí- 
do por meio de sua descrição plástica. Dessa maneira, são comuns os jogos de imagens, de palavras 
e de construções sintáticas. Sua presença é mais notada na poesia. A tendência também é chamada de 
gongorismo, devido à notável influência do poeta espanhol Luís de Góngora.

 � conceptismo: exploração dos jogos de ideias ou conceitos, empregando o raciocínio, a lógica e fi-
guras de linguagem, como a antítese e o paradoxo. Sua presença é mais notada na prosa religiosa 
e moralista.
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  Barroco em Portugal 
Considera-se o marco inicial do Barroco em Portugal o ano de 1580, quando ocorre a uni-

ficação ibérica: o rei espanhol Felipe II assume a Coroa portuguesa e passa a governar Portu-
gal até 1640. 

Antônio Vieira
O padre Antônio Vieira é o principal nome do período. O religioso dividiu sua vida en-

tre Portugal e Brasil, por isso pertence de fato à história literária de ambos os países. Sua 
produção compreende uma grande quantidade de sermões e cartas, além de um volume 
inacabado de profecias.

Os Sermões (compilados em 16 volumes) são sua obra mais importante. Embora pertencen-
tes ao gênero da oratória sacra, os sermões fazem de Vieira um verdadeiro formador de opi-
nião e ultrapassam a esfera religiosa ao tratar de assuntos diversos:
 � questões metalinguísticas – tomando como tema o próprio ato de discursar, como no 

“Sermão da Sexagésima”;

 � questões jurídicas e humanistas – defesa de leis contra a escravização de indígenas, como 
no “Sermão da primeira dominga da Quaresma”;

 � questões políticas – opinião contrária à presença holandesa no Brasil, como no “Sermão 
pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda”.

  Barroco no Brasil
A sociedade do Brasil Colônia do século XVII era composta de estratos sociais: uma pequena 

nobreza; um clero poderoso; negros e indígenas escravizados; e o povo – formado, sobretudo, 
de lavradores, comerciantes, artesãos e, nos centros urbanos como Salvador e Rio de Janeiro, de 
burocratas (homens letrados, em sua maioria bacharéis em Direito).

A relação entre o Brasil e Portugal se baseava na exploração de riquezas da Colônia pela Me-
trópole. A economia se pautava na agricultura e na exportação de cana-de-açúcar e de tabaco.

Gregório de Matos Guerra (1636-1696) é considerado o principal nome da literatura barro-
ca no Brasil. 

Gregório de Matos
O poeta baiano Gregório de Matos não publicou livros em vida. Sua obra circulava oralmen-

te e em cópias manuscritas. Por isso, a autoria de alguns poemas seus é contestada. Não obs-
tante, sua obra é volumosa e rica, abrangendo a poesia lírica, satírica, religiosa e encomiás-
tica (gênero poético em que o eu lírico elogia pessoas poderosas, em geral com a intenção de 
obter favores delas).

Poesia lírica

Os poemas líricos de Gregório de Matos podem ser divididos em dois grupos: os de temática 
amorosa; e os de natureza reflexiva e filosófica. No primeiro grupo, predominam os temas re-
lativos ao paradoxo da experiência amorosa e à beleza da mulher em contraste com a passagem 
do tempo. No segundo grupo, aparecem, principalmente, o desconcerto do mundo e a incons-
tância das coisas, em poemas repletos de figuras de linguagem, como a antítese e o paradoxo. 
O gosto pelos contrastes aparece em ambos os grupos.

Poesia satírica: o “Boca do inferno” 

A faceta satírica de Gregório de Matos é decerto a mais popular. As suas críticas ferinas aos 
governantes da Colônia, e da Bahia em especial, valeram-lhe o apelido de “Boca do Inferno”. 

No conhecido soneto “À cidade da Bahia”, o eu lírico critica a exploração da Bahia pe-
los comerciantes estrangeiros, cidade que, “abelhuda”, troca o “açúcar excelente” por “dro-
gas inúteis”. 
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Além de sonetos, Gregório usou outras formas poéticas, como o epílogo, em que o poeta “es-
palha” palavras nos versos e depois as recolhe em um verso síntese. Veja-se o exemplo:

Que falta nesta cidade? .............. Verdade.
Que mais por sua desonra? ....... Honra.
Falta mais que se lhe ponha? .... Vergonha.

O demo a viver se exponha,
Por mais que a fama exalta,
Numa cidade, onde falta
Verdade, honra, vergonha.

Matos, Gregório de. Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República, em todos os membros, e inteira 
definição do que em todos os tempos é a Bahia. Poemas escolhidos. São Paulo: Cultrix, 1997. p. 37.

Poesia religiosa

São recorrentes na produção poética de Gregório de Matos textos de temática religiosa. Neles 
se expressa o conflito entre fé e razão. Um exemplo de soneto com essa temática é “A Cristo 
S. N. crucificado estando o poeta na última hora de sua vida”, no qual o autor argumenta que o 
amor de Deus é “mui grande” e “infinito” e que, por maior que tenham sido seus pecados, essa 
“razão” o obriga a confiar em sua salvação.

  Arcadismo: contexto histórico e cultural
O Arcadismo se desenvolveu na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea 

(século XVIII e início do XIX). Esse momento foi marcado pelas revoluções burguesas, que re-
sultaram na ascensão política e econômica da burguesia e em seu maior acesso à cultura.

Denominado “Século das Luzes”, o século XVIII foi marcado pela Ilustração, movimento 
que pregava a valorização do bom gosto e da razão, além do progresso e da melhoria nas con-
dições de vida.

O termo “Arcadismo” liga-se às arcádias, grupos de poetas que procuravam resgatar as 
origens clássicas da poesia. Essa tradição estava presente em algumas ideias recorrentes, 
os lugares-comuns:
 � carpe diem: aproveite o dia, o momento, sem se preocupar com o amanhã;

 � fugere urbem: fuga da cidade, a valorização da vida no campo e a busca por uma vida mais 
simples próxima à natureza, resumidas no conceito bucolismo;

 � locus amoenus: lugar agradável, prazeroso, sem conflitos;

 � aura mediocritas: mediocridade áurea, a razão está presente nas coisas simples.

As formas líricas compunham uma gama ampla: éclogas, odes, madrigais, rondós, sonetos, 
liras, etc. Todas essas formas compunham a chamada poesia pastoril, em que os poetas usavam 
pseudônimos de pastores. A produção épica em língua portuguesa deu continuidade à épica ca-
moniana. E a poesia satírica, de grande relevância no período, apresentava um conteúdo por-
nográfico e ironizava as autoridades da época.

  Arcadismo em Portugal
No século XVIII, Portugal acumulou muita riqueza e iniciou um processo de moderniza-

ção. O primeiro-ministro, o Marquês de Pombal (governou de 1750 a 1777), realizou algu-
mas mudanças na administração da nação, principalmente a diminuição do poder da Igreja e 
a submissão do poder do Estado ao rei, instaurando um modo de governo conhecido como 
despotismo esclarecido.

Bocage
Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765-1805) é o grande expoente do Arcadismo português. 

Utilizando o pseudônimo Elmano Sadino, produziu em diferentes formas poéticas, como o so-
neto, a ode, a elegia e o canto, marcados pelo domínio de técnicas de composição e versificação. 
Bocage também se tornou um dos poetas mais populares de Portugal: o seu trabalho não ficou 
reservado à Corte; atingiu um público variado, admiradores de suas sátiras das instituições e 
seus poemas amorosos de temática sexual.
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Além de retomar valores clássicos, típicos da poesia árcade, Bocage escreveu poesias 
baseadas em ideais românticos, em que se observa o foco no sofrimento e na temática 
da morte.

  Arcadismo no Brasil
A extração de ouro e as cidades de Vila Rica (atual Ouro Preto) e Mariana formavam o 

ambiente propício para o surgimento do Arcadismo no Brasil. Com o aumento dos impostos 
cobrados por Portugal e inspirados pelos ideais iluministas e a independência dos Estados 
Unidos, começam a surgir projetos de independência política e econômica. O maior movi-
mento nesse contexto foi a Inconfidência Mineira (1789), em que alguns poetas árcades ti-
veram grande participação.

A produção árcade no Brasil, além de apresentar as características típicas desse movimento, 
como o respeito às regras de composição e a presença de temas clássicos, expõe a paisagem bra-
sileira e a situação de impasses entre a Metrópole e a Colônia.

A poesia desse período pode ser dividida em:
 � poesia lírico-amorosa: trabalha o tema árcade do encontro entre o “eu lírico pastor” e 

sua amada;

 � poesia épica: descreve partes da história do Brasil e a aproximação entre o europeu e o 
indígena;

 � poesia satírica: critica e denuncia a situação política da época.

Na poesia épica é importante destacar que pela primeira vez na literatura brasileira os indí-
genas são representados como personagens atuantes. Esta forma poética teve grande influência 
da obra camoniana e apresentava longas narrativas de aventuras de heróis em forma de poema. 
As principais obras desse período são O Uraguai, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa 
Rita Durão.

Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga
As Obras poéticas (1768), de Cláudio Manuel da Costa (1729-1789), são consideradas o mar-

co inicial do Arcadismo brasileiro. Nelas, o poeta, figura importante da elite intelectual da épo-
ca, mostrou o encontro da paisagem montanhosa de Minas Gerais e imagens árcades, como 
pastores e referências mitológicas. Também é muito forte a presença da mulher, na maior 
parte das vezes na figura de pastoras (a mais famosa delas é Nisi). 

Outro poeta representativo do período é Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810), cuja poesia 
lírica expressa anseios de amor e liberdade. Seu tema central é o sentimento de Dirceu (seu 
pseudônimo árcade) pela pastora Marília. No trecho a seguir, pode ser vista a estrutura que 
predomina em Marília de Dirceu: uma espécie de diálogo amoroso, constituído apenas pela fala 
do eu lírico. 

Parte I, Lira II
Pintam, Marília, os Poetas
A um menino vendado,
Com uma aljava de setas,
Arco empunhado na mão;
Ligeiras asas nos ombros,
O tenro corpo despido,
E de Amor ou de Cupido
São os nomes, que lhe dão.

Porém eu, Marília, nego, 
Que assim seja Amor, pois ele
Nem é moço nem é cego,
Nem setas nem asas tem.
Ora pois, eu vou formar-lhe
Um retrato mais perfeito,
Que ele já feriu meu peito;
Por isso o conheço bem. 

GonzaGa, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/bn000036.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2012.

Tomás Antônio Gonzaga também possui uma importante obra satírica, denominada Cartas 
chilenas, em que, parecendo criticar o governador do Chile, censura o governo brasileiro.

aljava: estojo

Glossário
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1. (Ufla-MG) Todas as alternativas são corretas sobre o Padre José de Anchieta, 
exceto: 
a) Foi o mais importante jesuíta em atividade no Brasil do século XVI.
b) Foi o grande orador sacro da língua portuguesa, com seus sermões barrocos.
c) Estudou o tupi-guarani, escrevendo uma cartilha sobre a gramática da lín-

gua dos nativos.
d) Escreveu tanto uma literatura de caráter informativo como de caráter pe-

dagógico.
e) Suas peças apresentam sempre o duelo entre anjos e diabos.

2. (UFPA) Sobre o Barroco, é correto afirmar que foi:
a) a primeira manifestação literária da língua portuguesa, surgida no século XII, na 

fase inicial da história de Portugal.
b) a mais importante das escolas artísticas brasileiras desenvolvidas durante a 

segunda metade do século XVIII.
c) uma corrente da literatura que apresentou como traços principais o gosto 

da clareza, da simplicidade e do equilíbrio.
d) uma escola literária que coincidiu com o Renascimento e inspirou-se nos 

ideais artísticos da civilização greco-romana.
e) um movimento literário que, no Brasil, se desenvolveu na fase colonial e do 

qual o poeta Gregório de Matos Guerra foi um dos principais representantes.

3. (Unicamp-SP) 

A arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de Trento 
(1545-1553), dando visibilidade ao catolicismo reformado. O artífice 
deveria representar passagens sacras. Não era, portanto, plenamente 
livre na definição dos traços e temas das obras. Sua função era criar, 
segundo os padrões da Igreja, as peças encomendadas pelas confrarias, 
grandes mecenas das artes em Minas Gerais.
santiaGo, Camila F. G. Traços europeus, cores mineiras: três pinturas coloniais inspiradas 
em uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva. In: Furtado, Junia. (Org.). Sons, formas, cores 
e movimentos na modernidade atlântica: Europa, Américas e África. São Paulo: Annablume, 
2008. p. 385.

Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira pode ser 
definida como:
a) renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria do catolicismo refor-

mado, resgatando os ideais clássicos, segundo os padrões do Concílio de Trento.
b) barroca, já que seguia os preceitos da Contrarreforma. Era financiada e en-

comendada pelas confrarias e criada pelos artífices locais.
c) escolástica, porque seguia as proposições do Concílio de Trento. Os artí-

fices locais, financiados pela Igreja, apenas reproduziam as obras de arte 
sacra europeias.

d) popular, por ser criada por artífices locais, que incluíam escravos, libertos, 
mulatos e brancos pobres que se colocavam sob a proteção das confrarias.

4. (UFPA) Leia o poema “Desenganos da vida humana metaforicamente”, de 
Gregório de Matos.

É a vaidade, Fábio, nesta vida,
Rosa, que da manhã lisonjeada,
Púrpuras mil, com ambição dourada,
Airosa rompe, arrasta presumida.

É planta, que de abril favorecida,
Por mares de soberba desatada,
Florida galeota empavesada,
Sulca ufana, navega destemida.

1. Resposta: b
A – CERTA – Anchieta destacou-se em por suas 
ações em prol da catequização dos indígenas, 
as quais se refletiram, inclusive, em sua pro-
dução literária.
B – ERRADA – A descrição refere-se ao Padre 
Antônio Vieira, que terá destaque no Barroco 
português e brasileiro. Anchieta não contou 
com o público necessário à prática da oratória.
C – CERTA – O interesse de Anchieta pela cate-
quização dos indígenas levou-se a estudar o 
tupi-guarani para, assim, conseguir compreen-
der melhor o universo dos nativos e interferir 
nele.
D – CERTA – Sua obra valia-se de temas bíbli-
cos e tinha intuito moralizante, com a intenção 
de catequizar os indígenas.
E – CERTO – Influenciado pelo teatro de Gil 
Vicente, Anchieta usou o conflito entre o bem 
e o mal para aproximar o público indígena de 
temas mais complexos.

2. Resposta: e
A – ERRADA – A descrição refere-se ao 
Trovadorismo.
B – ERRADA – O Barroco desenvolveu-se no 
Brasil no século XVII e não é considerado a es-
cola artística mais importante.
C – ERRADA – A descrição refere-se ao 
Arcadismo; o Barroco valeu-se de expressão 
sofisticada e jogos de contrastes, que resulta-
ram em uma linguagem muitas vezes obscura.
D – ERRADA – O Barroco sucedeu o 
Renascimento e recuperou as referências da 
cultura cristã.
E – CERTA – Gregório de Matos foi um dos ex-
poentes da literatura barroca do século XVII.

3. Resposta: b
A – ERRADA – A descrição contém incoerência: 
a arte renascentista não se valia de conteúdo 
próprio do catolicismo reformado, nem este 
retomava ideais clássicos.
B – CERTA – O Barroco mineiro, seguindo as 
orientações do catolicismo reformado, produ-
ziu obras sacras segundo as orientações esté-
ticas do Concílio de Trento, atendendo às de-
mandas das instituições eclesiásticas.
C – ERRADA – Os artistas locais não se limita-
vam a reproduzir obras sacras europeias, ain-
da que seguissem os princípios estéticos de-
terminados pela Igreja, os quais reduziam sua 
liberdade de composição.
D – ERRADA – Embora produzidas por artistas 
locais, as obras barrocas seguiam padrões es-
téticos determinados pela Igreja, não sendo, 
portanto, fruto da inspiração popular.
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É nau enfim, que em breve ligeireza
Com presunção de Fênix generosa,
Galhardias apresta, alentos preza:

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa
De que importa, se aguarda sem defesa
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?
Matos, Gregório de. Desenganos da vida humana metaforicamente. In: Bosi, Alfredo. 
História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994. p. 39.

Com base na leitura do poema acima, é verdadeiro afirmar que o(a):
a) poeta-navegante descreve os horizontes de uma viagem de sonho.
b) poeta, dirigindo-se à natureza, evoca lembranças de sua juventude.
c) homem, como a nau, a planta, a rosa, não possui defesa contra o tempo 

inexorável.
d) ser humano, como a Fênix, terá, no futuro, o dom de renascer e, dessa manei-

ra, de vencer o poder do tempo.
e) vaidade humana, assim como a embarcação, a planta e a flor, tem pode-

res para defender-se das armadilhas do futuro.

5. (UFPI) A propósito do “Sermão da Sexagésima”, leia o que afirmou o prof. 
Alcir Pécora.

O sermão volta-se para sua própria composição e examina os 3 
“concursos” essenciais que há nele (graça, pregador e ouvinte), para sa-
ber qual deles pode ser causa da falta de eficácia dos sermões contem-
porâneos na reforma dos cristãos. Admitida que a falta apenas pode 
ser do pregador, examina as suas 5 “circunstâncias” (pessoa, estilo, 
ciência, matéria e voz) como causa principal do fracasso do sermão. 
Este deve-se sobretudo ao “falso testemunho” do pregador que, embo-
ra utilizando palavras de Deus, não as toma em seu sentido original, 
mas distorce-as segundo seus interesses e o propósito de agradar ao 
auditório. Em vez de desenganá-lo e reformar os seus costumes como 
é sua obrigação.
Vieira, Padre Antônio. Sermões. Pécora, Alcir (Org. e introdução). São Paulo: Hedra,  
2000. p. 28.

A partir dessa síntese e da leitura do sermão, só não podemos afirmar que:
a) o padre Antônio Vieira identifica alguns problemas conceituais na feitura dos 

sermões de seu tempo, no século XVII, e acusa outros pregadores de incidirem 
em erro retórico quando pronunciam sermões construídos sem adequação.

b) o autor afirma que um sermão fracassa quando não “desengana” o auditó-
rio, ou seja, quando o orador não expõe o mundo de enganos ou ilusões em 
que acusa o auditório de viver.

c) o “Sermão da Sexagésima” afirma que alguns pregadores têm distorcido os 
sentidos da palavra divina quando a empregam para agradar ao auditório.

d) o autor afirma que a finalidade discursiva de um sermão é agradar a seu público.
e) o autor afirma que alguns pregadores, mesmo sem errar quanto aos 

concursos e às circunstâncias do sermão, erram porque confundem a 
finalidade do gênero do sermão, que é corrigir costumes e reformar men-
talidades cristãs.

6. (UFPA)

O arcadismo, que vai suceder ao gongorismo, representa uma reação 
a este e procura um retorno à simplicidade clássica, à ingenuidade cam-
pesina, à pureza de ideias e costumes. 
sodré, Nelson Werneck. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
p. 106-107.

4. Resposta: c
A – ERRADA – A “nau” é apenas uma das me-
táforas empregadas pelo eu lírico para tratar 
do tema da efemeridade da vida.
B – ERRADA – O eu lírico dirige-se a Fábio e 
não à natureza, além de não retomar lembran-
ças da juventude. Os elementos da natureza 
aludem à vaidade que se esvai.
C – CERTA – O poema trata da passagem do 
tempo e da fragilidade do homem que, como 
os demais elementos, também se dissipa.
D – ERRADA – O eu lírico, na estrofe final, re-
vela que a nau, embora tenha tido “presunção 
de Fênix”, encontrará a penha, isto é, os ro-
chedos. Não há sugestão, portanto, de que é 
possível vencer o destino.
E – ERRADA – O poema é finalizado com uma 
pergunta retórica que sugere a inevitabilidade 
da destruição no futuro.

5. Resposta: d
A – CERTA – No “Sermão da Sexagésima”, 
Vieira critica os pregadores que, não sendo 
eficientes em sua prática, falham na tentativa 
de reformar os costumes dos ouvintes.
B – CERTA – O autor sugere, no final do frag-
mento, que o sermão deve “desenganar” o pú-
blico para modificar seus costumes, e não obje-
tivar agradá-lo.
C – CERTA – Vieira, no sermão referido, aponta 
o “falso testemunho” dos pregadores, que dão 
novo sentido à palavra divina, distorcendo-a.
D – ERRADA – O autor critica os pregadores 
que produzem sermões com o fim de agradar 
ao público, quando sua obrigação seria “desen-
ganá-lo”.
E – CERTA – O autor destaca o uso distorcido 
da palavra divina para agradar ao auditório, 
em lugar de buscar sua reforma.
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Levando-se em conta essa afirmação, é correto afirmar que os versos que per-
tencem ao arcadismo são:
a) “Ondas do mar de Vigo,
 Se vistes meu amigo?
 E ai Deus, se verrá cedo!
 Ondas do mar Levado
 Se vistes meu amado?
 E ai Deus, se verrá cedo!”

b) “Alma minha gentil, que te partiste
 Tão cedo desta vida, descontente,
 Repousa lá no Céu eternamente,
 E viva eu cá na terra sempre triste.”

c) “Sou pastor; não te nego; os meus montados
 são esses, que aí vês; vivo contente
 ao trazer entre a relva florescente
 a doce companhia dos meus gados;”

d) “Triste Bahia! Ó quão dessemelhante
 Estás e estou do nosso antigo estado!
 Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,
 Rica te vi eu já, tu a mi abundante.”

e) “Se és fogo, como passas brandamente,
 Se és neve, como queimas com porfia?
 Mas ai, que andou Amor em ti prudente!”

7. (Uepa) Leia o texto para responder à questão.

LXII 
Torno a ver-vos, ó montes; o destino 
Aqui me torna a pôr nestes oiteiros; 
Onde um tempo os gabões deixei grosseiros 
Pelo traje da Corte rico e fino. 

Aqui estou entre Almendro, entre Corino, 
Os meus fiéis, meus doces companheiros, 
Vendo correr os míseros vaqueiros 
Atrás de seu cansado desatino. 

Se o bem desta choupana pode tanto, 
Que chega a ter mais preço, e mais valia, 
Que da cidade o lisonjeiro encanto; 

Aqui descanse a louca fantasia; 
E o que ‘té agora se tornava em pranto, 
Se converta em afetos de alegria.

O campo como locus amoenus, livre de mazelas sociais e morais, foi o gran-
de tema literário à época neoclássica, quando a literatura também expressou 
uma resistência à Cidade, considerada então violento símbolo do poder mo-
nárquico e da corrupção moral. Interprete as opções abaixo e assinale aque-
la em que se sintetiza o modo de resistência expresso nos versos de Cláudio 
Manuel da Costa acima transcritos:
a) apego à metrificação tradicional
b) bucolismo e paralelismo
c) aurea mediocritas
d) inutilia truncat
e) fugere urbem

6. Resposta: c
A – ERRADA – A referência ao amado como 
“amigo”, a imprecação, a interlocução com a 
natureza e a linguagem evidenciam que o frag-
mento é de uma cantiga de amigo.
B – ERRADA – A construção na medida nova 
(versos decassílabos) e o tema do amor ideali-
zado são típicos do Classicismo.
C – CERTA – O eu lírico assume a posição de 
pastor e valoriza o contado com a vida natural 
e simples, como propõe o ideal árcade.
D – ERRADA – O poema apresenta uma crítica à 
Bahia e vale-se de contrastes, característica 
típica do Barroco.
E – ERRADA – A referência ao amor como enti-
dade e o recurso à antítese para expressar o 
estado de alma caracterizam o poema como 
barroco.

7. Resposta: e
A – ERRADA – A métrica tradicional não foi um 
recurso utilizado para contraposição à cidade 
e à cultura de elite, já que também existe nesta.
B – ERRADA – O bucolismo – preferência pelo 
ambiente natural – poderia ser considerado 
uma recusa da cidade, contudo, a referência 
ao paralelismo, não aplicável ao poema, anula 
a alternativa.
C, D – ERRADAS – A valorização das coisas 
simples, em que estaria presente a razão – 
princípio da aurea mediocritas – e a recusa do 
rebuscamento da linguagem – princípio do inu-
tilia truncat - fazem parte do conjunto de re-
cursos que o Arcadismo empregou para reagir 
à sofisticação da expressão barroca e recupe-
rar a simplicidade clássica. Todavia, não são 
temas do poema.
E – CERTA – O fugere urbem — a fuga da cidade 
e busca da natureza — aparece no poema na 
opção do eu lírico por estar nos montes, entre 
os amigos vaqueiros e abrigado em uma chou-
pana, em lugar de desfrutar das riquezas da 
cidade, mostradas na imagem do “traje da 
Corte rico e fino”. O campo lhe traz “afetos de 
alegria”, enquanto a cidade, apenas o pranto.
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8. (Ufam) O carpe diem (aproveite o dia) pode ser identificado no seguinte excerto:
a) “Eu, Marília, não sou algum vaqueiro,
 que viva de guardar alheio gado,
 de tosco trato, de expressões grosseiro,
 dos frios gelos e dos sóis queimado.”

b) “Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,
 Depois da Luz se segue a noite escura,
 Em tristes sombras morre a formosura,
 Em contínuas tristezas a alegria.”

c) “Por que ao profundo sono, alma, tu te abandonas,
 e em pesado dormir, tão fundo assim ressonas?
 Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto,
 que a morte tão cruel do filho chora tanto?”

d) “Glaura! Glaura! Não respondes?
 E te escondes nestas brenhas?
 Dou às penhas meus lamento;
 Ó tormento sem igual.”

e) “Nise? Nise? Onde estás? Aonde espera
 Achar-te uma alma, que por ti suspira;
 Se quanto a vista se dilata, e gira,
 Tanto mais de encontrar-te desespera!”

9. (Uepa) Leia os versos abaixo.

Leia a posteridade, ó pátrio Rio,
Em meus versos teu nome celebrado;
Por que vejas uma hora despertado
O sono vil do esquecimento frio:

Não vês nas tuas margens o sombrio,
Fresco assento de um álamo copado;
Não vês ninfa cantar, pastar o gado
Na tarde clara do calmoso estio.

Turvo banhando as pálidas areias,
Nas porções do riquíssimo tesouro,
O vasto campo da ambição recreias.

Que de seus raios o planeta louro,
Enriquecendo o influxo em tuas veias,
Quanto em chamas fecunda, brota em ouro.

Sabe-se que o Arcadismo foi um dos estilos mais fiéis aos modelos e temas 
da literatura europeia, sobretudo ao Renascimento. Apesar da obediência ao 
gosto europeu, aspectos da experiência cultural na colônia também se impri-
mem nos textos desse estilo. Exemplo disso é o poema acima, de Cláudio Ma-
noel da Costa, em que se observa:
a) a criação de imagens que sugerem a geografia colonial, como a do álamo 

copado em cujas margens vê-se uma ninfa cantar.
b) que o gosto formal pelo soneto, forma poética europeia, serve à expres-

são da paisagem colonial, afastando-se parcialmente das convenções 
bucólicas.

c) a valorização da vida serena, prudente e racional, livre de paixões desen-
freadas e cuja representação perfeita é o pastor de ovelhas.

d) a fidelidade descritiva com que é tratada a paisagem portuguesa em suas 
semelhanças com a natureza bucólica e pastoril da colônia.

e) o tema da áurea mediocritas expresso no desejo humano de abandonar 
qualquer excesso emotivo ou impulso irracional.

8. Resposta: b
A – ERRADA – O eu lírico assume a posição de 
pastor e a estrofe remete aos ideais de vida 
simples no campo; não há referência ao tempo 
que passa.
B – CERTA – A estrofe destaca a rápida mudan-
ça do tempo e a substituição do Sol pela noite 
escura, sugerindo a necessidade de aproveitar 
o presente antes que o tempo passe, pressu-
posto do carpe diem.
C – ERRADA – A estrofe expressa a contradição 
entre o sono do eu, sugestivo de sua indife-
rença, e o sofrimento da mãe que lamenta a 
perda do filho; não há referência à importân-
cia de se aproveitar o tempo presente.
D - ERRADA – O eu lírico procura a amada 
Glaura e reclama de sua ausência, sem justifi-
car o chamado com alguma referência ao car-
pe diem.
E – ERRADA – O eu lírico menciona a forte im-
pressão que Nise provoca em seu estado de 
espírito, sem fazer qualquer convite para o 
aproveitamento pleno do dia.

9. Resposta: b
A – ERRADA – Há incoerência na associação da 
“geografia colonial” com as imagens do “ála-
mo copado” e da ninfa, referências à cultura 
europeia.
B – CERTA – O poema faz referência à minera-
ção (“riquíssimo tesouro”, “planeta ouro”, 
“influxo em tuas veias”, etc.) às margens do 
“pátrio Rio” e, portanto, à exploração do ouro 
no Brasil. O uso da paisagem colonial difere 
das convenções do Arcadismo.
C – ERRADA – A referência ao locus amoenus – 
vida serena junto à natureza – e à imagem do 
pastor de ovelhas remetem ao gosto europeu, 
e não à experiência cultural na colônia.
D – ERRADA – O poema remete às especificida-
des da paisagem mineira, em função da mine-
ração, que não se confunde com o contexto 
português.
E – ERRADA – O tema da aurea mediocritas não 
está relacionado à paisagem brasileira, a que 
alude o poema.
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Romantismo

  Romantismo: estilo de época 
Na Europa, no final do século XVIII, dois acontecimentos históricos assinalam a ascensão da 

burguesia ao poder: a Revolução Francesa, que deu cabo ao chamado Antigo Regime impulsiona-
da por ideias liberais; e a Revolução Industrial, que proporcionou o enriquecimento dessa classe. 
Configura-se assim uma sociedade nova, industrial e urbana, sob a liderança burguesa.

A incorporação dos valores burgueses leva a literatura romântica a se aproximar do homem co-
mum. Forma-se um novo público, heterogêneo, que não possui formação erudita como os nobres. A 
estrutura mais livre do romance, gênero literário preferido pelo público leitor, permite liberdade ao ar-
tista, que adota uma linguagem mais simples, personagens com as quais o leitor se identifica e tramas 
baseadas em intrigas amorosas e em aventuras. 

Também buscando se aproximar dos anseios do homem comum, os escritores preocupam-se em re-
constituir a identidade nacional. Para isso, apoiam-se nos valores populares, considerados mais autên-
ticos, e praticam o Medievalismo – a busca das raízes no período de formação dos estados nacionais. 

No entanto, muitas características típicas do Romantismo resultam da sua rejeição ao materialismo 
excessivo da sociedade que se formava, denunciando sua hipocrisia. Alguns escritores do período op-
tam então pela denúncia social; outros, pela fuga da realidade, procurando abrigo na natureza, reli-
gião ou morte.

O movimento pretendeu realizar uma ruptura com a tradição literária e a expressão racional do 
Neoclassicismo. Para isso, adotou o individualismo e o sentimentalismo que, muitas vezes, levaram 
os artistas românticos a um estado de espírito pessimista e melancólico, cristalizado no chamado mal 
do século.

  Romantismo em Portugal 
Diferentemente do que aconteceu na França e na Inglaterra, em Portugal o movimento romântico não 

tinha se consolidado nas primeiras décadas do século XIX. A ascensão burguesa e a Revolução Industrial 
ainda não tinham se firmado em terras portuguesas.

Apenas em 1825 inicia-se o Romantismo em Portugal, com a publicação do poema “Camões”, 
de Almeida Garrett (1799-1854). Nessa obra, o poeta trata da composição de Os Lusíadas, recrian-
do a vida  sentimental de Camões. Destaca-se no poema a intenção de romper com as convenções 
neoclássicas.

Esse objetivo, em grande medida, nasce do contato com o Romantismo inglês e francês proporcio-
nado pelo período em que Garrett esteve no exílio durante o governo de dom Miguel (1828-1834). Tal 
aproximação resultou em uma obra marcada pela confissão de experiências e angústias pessoais, 
bem como pela presença de temas populares e conteúdo histórico.

Como Almeida Garrett, Alexandre Herculano (1810-1877) era adepto do liberalismo e também es-
teve exilado na França. 

Deixou uma extensa obra, mas se tornou mais conhecido por suas narrativas ficcionais, que mes-
clam imaginação e fatos históricos, como o romance histórico Eurico, o presbítero (1844), que remete 
ao período medieval, fazendo menção às lutas de cristãos contra os mouros.

Camilo Castelo Branco (1825-1890), outro grande nome do Romantismo português, tornou-se céle-
bre por seus romances e novelas, principalmente por suas narrativas passionais, cujos enredos giravam 
em torno do conflito entre os impulsos do coração e os valores e a moral da sociedade burguesa. 

Essas narrativas apresentam como elementos comuns o amor incondicional dos protagonistas, que 
enfrentam obstáculos representados pelos valores da família e da comunidade, e a impossibilidade de 
a paixão se concretizar em razão de problemas relacionados ao dinheiro ou à honra. No final, ou os 
amantes se reconciliam com a moral burguesa, casando-se com outras personagens e reencontrando a 
tranquilidade, ou vivem tamanho conflito que são levados à loucura ou ao suicídio.
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Decerto, a novela passional mais conhecida de Camilo Castelo Branco é Amor de perdição. No 
trecho a seguir, apresenta-se o protagonista Simão, cujo caráter se modifica graças ao amor por 
Teresa. Os heróis viverão um amor proibido devido à rivalidade de suas famílias.

Perdido o ano letivo, foi para Viseu Simão. O corregedor repeliu-o da sua presença com ameaças 
de o expulsar de casa. A mãe, mais levada do dever que do coração, intercedeu pelo filho e conseguiu 
sentá-lo à mesa comum.

No espaço de três meses fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As com-
panhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes, ou só, ou com a irmã mais nova, sua 
predileta. [...] Aqueles que assim o viam admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o 
sequestrava da vida vulgar. Em casa encerrava-se no seu quarto, e saía quando o chamavam 
para a mesa.

D. Rita pasmava da transfiguração, e o marido, bem convencido dela, ao fim de cinco meses, 
consentiu que seu filho lhe dirigisse a palavra.

Simão Botelho amava. Aí está uma palavra única, explicando o que parecia absurda reforma 
aos dezessete anos.

Amava Simão uma sua vizinha, menina de quinze anos, rica herdeira, regularmente bonita 
e bem-nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira pela primeira vez, para amá-la sempre. 
Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho: amou-o também, e com mais 
seriedade que a usual nos seus anos.

[...]
Castelo BranCo, Camilo. Amor de perdição. São Paulo: Saraiva, s.d. p. 20-22.

  Romantismo no Brasil
Após a transferência da Família Real para o Brasil em 1808, o espaço urbano, especial-

mente do Rio de Janeiro, sofreu muitas transformações. A elite rural passou a estabelecer-se 
nas cidades, que se modernizaram a fim de acomodá-la. Ao mesmo tempo, a recém-surgida 
imprensa possibilitava a divulgação de obras literárias.

Paralelamente, após 1822, os intelectuais brasileiros procuravam consolidar a independên-
cia. Inspirados pela atitude contestadora e pelo espírito livre dos românticos europeus, os artistas 
aproveitavam a tendência nacionalista do movimento para produzir uma arte que expressasse a 
identidade nacional.

O teatro romântico 
A nova configuração das cidades brasileiras impulsionou a atividade teatral e a pro-

dução de textos dramáticos. A primeira peça nacional — José ou O poeta — foi escrita por 
Gonçalves de Magalhães e encenada em 1838. Entretanto, alcançaram maior destaque os 
textos de José de Alencar, Qorpo Santo e, sobretudo, Martins Pena, responsável por in-
troduzir no Brasil a comédia de costumes, com obras como As casadas solteiras, O noviço 
e Os irmãos das almas.

  A prosa romântica no Brasil
O romance indianista tem como principal figura o indígena, que, embora entendido como 

autêntico representante da nacionalidade brasileira, é idealizado e valorizado por aquilo que o 
aproxima dos ideais de beleza e bondade europeus. As principais obras são: Iracema, O guarani 
e Ubirajara, de José de Alencar.

Por apresentarem personagens reais e por registrarem costumes dos povos nativos, alguns ro-
mances indianistas podem ser considerados históricos. Entretanto, tal classificação é mais ade-
quada às narrativas que reinterpretam episódios da história do Brasil desde o início da coloni-
zação, com ênfase na posse das terras pelos portugueses e no alargamento das fronteiras, como 
As minas de prata e A guerra dos mascates, ambas de Alencar.
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A abordagem das particularidades da vida nas cidades é própria do romance urbano.
Em A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882), um dos romances mais 

conhecidos do período, lê-se um registro da vida burguesa, com foco nas experiências de 
jovens estudantes. Já Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida 
(1831-1861), propõe um retrato crítico da classe média carioca ao mostrar o protagonis-
ta da obra como um malandro ou anti-herói moderno, constituído de defeitos e virtudes.

O romance regionalista, por sua vez, valoriza as diferenças sociais e culturais das vá-
rias regiões do país. Visconde de Taunay (1843-1899), considerando seu principal repre-
sentante, ambienta sua obra Inocência no Mato Grosso. Embora menos influenciado pela 
fantasia, o romance é marcado por características típicas do Romantismo, como o amor 
impossível e o conflito bem × mal. Bernardo Guimarães, outro expoente da prosa regio-
nalista, destaca os regionalismos culturais e linguísticos da sociedade interiorana. Em am-
bos, nota-se a abordagem de realidades distantes dos centros urbanos, menos sujeitos à 
influência europeia. 

José de Alencar
José de Alencar (1829-1877) é um dos principais autores românticos do Brasil. Sua tri-

logia indianista apresenta três etapas da relação do indígena com o colonizador: Ubirajara 
trata da convivência entre as nações indígenas antes da chegada dos europeus; Iracema, da 
chegada dos primeiros portugueses e da miscigenação; O guarani enfoca o processo de po-
voamento português. O regionalismo de Alencar pode ser considerado um desdobramento 
de seu indianismo, por ser usado pelo autor para criar mitos de origem do Brasil. Já os ro-
mances urbanos constituem crônicas de costumes do Rio de Janeiro imperial e documen-
tos críticos aos valores da época.

Na passagem de Senhora, a seguir, a protagonista Aurélia humilha Fernando Seixas, por 
ter aceitado casar-se com ela em troca de um dote em dinheiro. 

— A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde; nem ao menos permitiu-me o prazer da 
ilusão, que têm as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias; 
já sabia que a moça rica é um arranjo e não uma esposa; pois bem, disse eu, essa riqueza ser-
virá para dar-me a única satisfação que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a esse homem 
que não me soube compreender, que mulher o amava, e que alma perdeu. Entretanto ainda 
eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta aviltante, eu irei lançar-me a 
seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser; mas consinta-me 
que eu o ame. Essa última consolação, o senhor a arrebatou. Que me restava? Outrora atava-
-se o cadáver ao homicida, para expiação da culpa; o senhor matou-me o coração, era justo que 
o prendesse ao despojo de sua vítima. Mas não desespere, o suplício não pode ser longo: este 
constante martírio a que estamos condenados acabará por extinguir-me o último alento; o 
senhor ficará livre e rico. 
alenCar, José de. Senhora. São Paulo: Scipione, 1994. p. 87.

  A poesia romântica no Brasil
A poesia teve grande representatividade no Romantismo brasileiro, espelhando o contexto 

histórico e cultural da época. Ela foi dividida em três gerações.
Os poemas produzidos pela geração nacionalista impulsionaram a construção de um 

ideário brasileiro, exaltando a natureza local e o índio, que recebia atributos equivalentes aos 
de um cavaleiro medieval – como coragem, honra e generosidade. Gonçalves Dias, o prin-
cipal representante da geração, colocou o indígena como o eu lírico de seus poemas, dan-
do destaque a seus valores e sentimentos. Em I-Juca Pirama, um poema dramático composto 
por 10 cantos, o poeta dá voz ao indígena, no caso um pai que condena o filho por cho-
rar no momento da morte, revelando uma covardia inaceitável no contexto de sua cultura.  
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Veja um trecho dele.

I-Juca Pirama – Parte VIII

Tu choraste em presença da morte?
Na presença de estranhos choraste?
Não descende o cobarde do forte;
Pois choraste, meu filho não és!
Possas tu, descendente maldito
De uma tribo de nobres guerreiros,
Implorando cruéis forasteiros,
Seres presa de vis Aimorés.

Possas tu, isolado na terra,
Sem arrimo e sem pátria vagando,
Rejeitado dos homens na paz,
Ser das gentes o espectro execrado;
Não encontres amor nas mulheres,
Teus amigos, se amigos tiveres,
Tenham alma inconstante e falaz!

Dias, Gonçalves. I-Juca Pirama. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
bn000007.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2012.

O poeta também se destacou na poesia lírica, com composições que revelam a melan-
colia e a saudade típicas do Romantismo, mas ainda expressas segundo uma contenção 
e um equilíbrio que remetem à tradição neoclássica.

A segunda geração, conhecida como ultrarromântica ou byroniana, afastou-se do pro-
jeto nacionalista e empenhou-se no idealismo e na evasão. Com individualismo e subjeti-
vismo exacerbados, os principais temas explorados eram a morte, a fuga para a infância ou 
para a natureza e a relação contraditória com a mulher sexualizada e inatingível. 

O tom variava entre o confessional e o sarcástico, como bem exemplifica a obra Lira 
dos vinte anos, de Álvares de Azevedo, caracterizada pela dualidade entre idealismo e 
realismo. Na primeira fase, estariam contemplados temas como a morte e o erotismo car-
regado de culpa, enquanto na segunda seriam vistos temas mais relacionados à vida real, 
apresentados em tom bem-humorado.

Além de Álvares de Azevedo, tiveram destaque no Ultrarromantismo o poeta Casimi-
ro de Abreu, que se tornou bastante popular pelos poemas de linguagem fácil e gran-
de qualidade musical, e Fagundes Varela, cujos poemas expressavam forte melancolia 
e desejo de morte.

A geração condoreira, por sua vez, associava o fazer poético a um compromisso so-
cial. Os poetas entendiam que deveriam iluminar o pensamento do homem comum em 
relação aos temas sociais de maior relevância, como as campanhas pela abolição da es-
cravatura e pela implantação da República.

Castro Alves foi o principal poeta da geração condoreira. O chamado “Poeta dos Es-
cravos” optou por um tom grandioso e emocional com o intuito de convencer o leitor 
das injustiças sociais. 

Em sua poesia amorosa, Castro Alves fugiu da conduta dos outros poetas românticos, 
retratando mulheres mais concretas e sensuais.

arrimo: proteção
espectro: aparição de uma pessoa morta
execrado: abominado
falaz: traiçoeira

Glossário
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1. (IFSP) Leia o poema de Francisco Otaviano.

Ilusões da vida
Quem passou pela vida em branca nuvem,
E em plácido repouso adormeceu;
Quem não sentiu o frio da desgraça,
Quem passou pela vida e não sofreu;
Foi espectro de homem, não foi homem,
Só passou pela vida, não viveu.
seCChin, Antonio Carlos. Roteiro da poesia brasileira: Romantismo. São Paulo: Global, 2007.

Este poema pertence à estética romântica porque:
a) sugere que o leitor, para ser feliz, viva alienado e distante da realidade.
b) são explícitas as referências a alguns cânones do Catolicismo.
c) expõe os problemas sociais que afetavam a sociedade da época.
d) nele se percebe a vassalagem amorosa, isto é, a submissão do homem em 

relação à mulher.
e) sugere que é importante viver, de forma intensa e profunda, as experiências 

da existência humana.

2. (UFG-GO) Leia o soneto abaixo.

XXXI
Longe de ti, se escuto, porventura,
Teu nome, que uma boca indiferente
Entre outros nomes de mulher murmura,
Sobe-me o pranto aos olhos, de repente...

Tal aquele, que, mísero, a tortura
Sofre de amargo exílio, e tristemente
A linguagem natal, maviosa e pura,
Ouve falada por estranha gente...

Porque teu nome é para mim o nome
De uma pátria distante e idolatrada,
Cuja saudade ardente me consome:

E ouvi-lo é ver a eterna primavera
E a eterna luz da terra abençoada,
Onde, entre flores, teu amor me espera.
BilaC, Olavo. Melhores poemas. Seleção de Marisa Lajolo. São Paulo: Global, 2003. p. 54 
(Coleção Melhores Poemas).

Olavo Bilac, mais conhecido como poeta parnasiano, expressa traços românti-
cos em sua obra. No soneto apresentado observa-se o seguinte traço romântico:
a) objetividade do eu lírico.
b) predominância de descrição.
c) utilização de universo mitológico.
d) erudição do vocabulário.
e) idealização do tema amoroso.

3. Tema bastante recorrente nas literaturas românticas portuguesa e brasileira, 
o amor impossível aparece em personagens que encarnam o modelo românti-
co, cujas características são:
a) o sentimentalismo e a idealização do amor.
b) os jogos de interesses e a racionalidade.
c) o subjetivismo e o nacionalismo.
d) o egocentrismo e o amor subordinado a interesses sociais.
e) a introspecção psicológica e a idealização da mulher.

1. Resposta: e
A – ERRADA – O eu lírico afirma que a aliena-
ção impede que o homem “viva”, limitando-se 
a “passar pela vida”.
B – ERRADA – O Catolicismo aponta a vida de 
bem-aventurança após a morte, reduzindo a 
importância das experiências terrenas.
C – ERRADA – Há referência à experiência hu-
mana, que não se circunscreve em um tempo 
histórico específico.
D – ERRADA – O poema não faz referência à re-
lação de amor frustrado que marcava a vassa-
lagem típica do Trovadorismo.
E – CERTA – O eu lírico entende que a aliena-
ção limita o homem, fazendo dele um “espec-
tro”, impedindo-o de viver de fato.

2. Resposta: e
A, B, C, D - ERRADAS – Os elementos descritos 
fazem parte da estética parnasiana, voltada 
para a produção de uma arte definida pelo ri-
gor formal, retomada da mitologia e impassibi-
lidade.
E – CERTA – O tratamento idealizado do amor 
retoma princípios românticos, contrapondo-se 
à impassibilidade típica do Parnasianismo.

3. Resposta: a
A – CERTA – O amor, no Romantismo, é coloca-
do como elemento de contraposição ao mate-
rialismo burguês, assim, muitas vezes é mar-
cado pela impossibilidade de concretização, 
que resulta na idealização do sentimento.
B – ERRADA – O amor romântico contrapõe-se 
aos valores da sociedade burguesa, não se 
submetendo a interesses de ordem material ou 
a princípios racionais.
C – ERRADA – O subjetivismo marca o amor ro-
mântico, mas o nacionalismo, embora presente 
no Romantismo, não é coerente com o foco do 
enunciado.
D – ERRADA – O egocentrismo está presente 
no Romantismo, mas coloca-se como refúgio 
do indivíduo que não aceita se sujeitar aos va-
lores da burguesia.
E – ERRADA – O tratamento do tema amoroso 
no Romantismo pressupõe a idealização da fi-
gura feminina, mas ainda não se pode falar em 
introspecção psicológica, recurso que se de-
senvolverá posteriormente, com o avanço da 
análise da interioridade do sujeito.
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4. (Cefet-MG) A memória mítica da infância e a figura idealizada da mulher são 
temas frequentes apresentados na poética romântica, 
a) através de uma postura do eu poético emocionalmente desligado e distante.
b) dentro de uma perspectiva da valorização do poético como algo inatingível.
c) por meio de um tom ressentido, com tendência à depreciação do feminino.
d) a partir da grandiloquência dos temas universais inspirados na era clássica.

5. (PUC-PR) Senhora é uma das obras mais representativas do romantismo bra-
sileiro. Entre as características desse movimento estético, encontramos na 
obra de Alencar:

 I. A idealização da mulher e do amor.
 II. O culto à natureza e a valorização da religiosidade.
 III. A arte pela arte.
 IV. A crítica à sociedade e ideias socialistas.
 V. O Determinismo.

a) as alternativas I, II e III estão corretas.
b) somente as alternativas IV e V estão corretas.
c) as alternativas I, II e V estão corretas.
d) nenhuma alternativa está correta.
e) somente as alternativas I e II estão corretas.

(ITA-SP) A questão 6 refere-se ao texto abaixo, extraído de O Guarani, de José 
de Alencar.

De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que 
se dirige para o norte, e engrossado com os mananciais, que recebe no 
seu curso de dez léguas, torna-se rio caudal. 

É o Paquequer: saltando de cascata em cascata, enroscando-se como 
uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e embeber no Paraí-
ba, que rola majestosamente em seu vasto leito. 

Dir-se-ia que, vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno 
rio, altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente 
aos pés do suserano. Perde então a beleza selvática; suas ondas são 
calmas e serenas como as de um lago, e não se revoltam contra os 
barcos e as canoas que resvalam sobre elas: escravo submisso, sofre o 
látego* do senhor.

Não é neste lugar que ele deve ser visto; sim três ou quatro léguas 
acima de sua foz, onde é livre ainda, como o filho indômito desta pátria 
da liberdade. 

Aí, Paquequer lança-se rápido sobre o seu leito, e atravessa as flo-
restas como o tapir, espumando, deixando o pelo esparso pelas pontas 
do rochedo, e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De 
repente, falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra; o soberbo rio recua um 
momento para concentrar as suas forças, e precipita-se de um só arre-
messo, como o tigre sobre a presa.
alenCar, José de. O guarani.

* látego: chicote

6. O trecho anterior, relacionado ao enredo do romance, cria um cenário que 
prepara o leitor para o conflito entre:
a) espécies do mundo natural.
b) nativos e a natureza.
c) índios e escravos. 
d) tribos indígenas.
e) colonizador e nativos.

4. Resposta: b
A – ERRADA – A poesia romântica propõe o 
comprometimento emocional do eu, que con-
fessa sentimentos frequentemente extremos.
B – CERTA – O movimento romântico tende a 
processos de evasão e idealização, que mos-
tram certa concepção de que a felicidade não 
é algo que possa ser atingido.
C – ERRADA – A figura feminina é idealizada na 
estética romântica, ganhando valor positivo.
D – ERRADA – O Romantismo valoriza temas lo-
cais/nacionais em detrimento de temas clássi-
cos, de valor universal.

5. Resposta: e
I. CERTA – A obra de Alencar apresenta figuras 
femininas com valoração positiva e o amor 
elevado, contraposto aos valores sociais de-
gradados.
II. CERTA – A natureza e a religiosidade são ca-
racterísticas presentes na obra de Alencar, 
principalmente em seus romances indianistas, 
nos quais valoriza a pátria e remete à catequi-
zação dos indígenas como um resultado positi-
vo da colonização.
III. ERRADA – Alencar propõe, principalmente 
nos romances urbanos, uma literatura focada 
na sociedade e, muitas vezes, crítica, afastan-
do-se do princípio da “arte pela arte”, que 
propõe uma literatura voltada ao belo e afas-
tada das questões sociais.
IV. ERRADA – Embora existam críticas sociais 
na obra de Alencar, não existe referência aos 
princípios socialistas, que só influenciarão a li-
teratura no período seguinte, o Realismo- 
-Naturalismo.
V. ERRADA – O Determinismo, teoria de Taine, 
defende a influência do meio físico, da heredi-
tariedade e do momento nas decisões morais 
dos indivíduos. Ela entrará em voga na segun-
da metade do século, influenciando os realis-
tas e naturalistas; ainda não aparece na litera-
tura romântica.

6. Resposta: e
No trecho, o narrador mostra dois momentos 
do rio Paquequer: em uma deles, o rio aparece 
livre e majestoso, como o “filho indômito des-
ta pátria de liberdade”; na outra, aproximan-
do-se do vasto rio Paraíba, em que tem sua 
foz, “curva-se humildemente ao pé do susera-
no”, contendo seu caráter selvático e subme-
tendo-se ao “látego do senhor”. Tal oposição 
pode ser lida como uma alegoria da relação 
entre nativos e colonizador, que é o tema prin-
cipal de O Guarani.
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7. (Uepa) É comum encontrarmos, em versos românticos, atitudes de autodes-
truição e desencanto. Sob o olhar de Álvares de Azevedo não encontramos 
qualquer consciência ecológica que privilegie os cuidados com o próprio 
corpo no afã de preservá-lo como parte importante do ecossistema. Marque 
a alternativa cujos versos confirmam esta afirmação.
a) “E, se eu devo expirar nos meus amores,
 Nuns olhos de mulher amor bebendo,
 Seja aos pés da morena italiana,
 Ouvindo-a suspirar, inda morrendo.”
b) “Como é bela a manhã! Como entre a névoa
 A cidade sombria ao sol clareia
 E o manto dos pinheiros se aveluda...”
c) “Minha desgraça, ó cândida donzela,
 O que faz que meu peito assim blasfema,
 É ter por escrever todo um poema
 E não ter um vintém para uma vela.”
d) “Já da morte o palor me cobre o rosto,
 Nos lábios meus o alento desfalece,
 Surda agonia o coração fenece,
 E devora meu ser mortal desgosto!”
e) “Negreja ao pé narcótica botelha
 Que da essência de flores de laranja
 Guarda o licor que nectariza os nervos.
 Ali mistura-se o charuto havano
 Ao mesquinho cigarro e ao meu cachimbo...”

8. (Uepa) Leia o texto para responder à questão.

Mãe penitente 
Ouve-me, pois!... Eu fui uma perdida; 
Foi este o meu destino, a minha sorte... 
Por esse crime é que hoje perco a vida, 
Mas dele em breve há de salvar-me a morte! 
E minh’alma, bem vês, que não se irrita, 
Antes bendiz estes mandões ferozes. 
Eu seria talvez por ti maldita, 
Filho! sem o batismo dos algozes! 
Porque eu pequei... e do pecado escuro 
Tu foste o fruto cândido, inocente, 
– Borboleta, que sai do – lodo impuro... 
– Rosa, que sai de – pútrida semente! 
Filho! Bem vês... fiz o maior dos crimes 
– Criei um ente para a dor e a fome! 
Do teu berço escrevi nos brancos vimes 
O nome de bastardo – impuro nome. 
Por isso agora tua mãe te implora 
E a teus pés de joelhos se debruça. 
Perdoa à triste – que de angústia chora, 
Perdoa à mártir – que de dor soluça! 
[...]
Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2011.

A fala do sujeito poético exprime uma das formas da violência simbólica de-
nunciada por Castro Alves. No poema, mais do que os maus-tratos sofridos fi-
sicamente, é denunciada a consequência:
a) da humilhação imposta pelos algozes que torturam a mulher, chicoteando-a.
b) da subordinação da mulher negra que serve aos desejos sexuais do senhor 

de engenho.

7. Resposta: e
A – ERRADA – A estrofe relaciona os temas do 
amor e da morte, sem fazer referência à con-
dição física do sujeito e sem mostrar desen-
canto.
B – ERRADA – Os versos trazem o elogio da 
manhã e da natureza, sem qualquer desencan-
to.
C – ERRADA – O poema faz uma crítica, ao 
mostrar que o poeta não pode exercer sua ati-
vidade por lhe faltar recursos materiais.
D – ERRADA – O eu lírico limita-se à fala da 
proximidade da morte e de sua expressão no 
corpo, sem evidenciar uma atitude autodestru-
tiva.
E – CERTA – A estrofe refere-se a várias dro-
gas, como o “licor”, o “charuto”, o “cigarro” 
e o “cachimbo”, elementos que revelam a au-
sência de preocupação do sujeito com a manu-
tenção de sua saúde e, consequentemente, 
uma atitude de autodestruição.

8. Resposta: b
A – ERRADA – O poema faz referência à morte 
e ao “batismo dos algozes”, mas não mencio-
na o uso dos chicotes para castigo físico.
B – CERTA – O poema faz referência à criança 
nascida do “pecado”, como “bastardo”, suge-
rindo a culpa que sente a escrava por ter se 
relacionado com seu dono.
C – ERRADA – O erotismo está submetido a 
uma visão negativa, relacionado à ideia de 
“pecado” e “crime”, e não à liberdade.
D - ERRADA – A culpa mencionada no poema, 
evidenciada no pedido de perdão ao filho, está 
relacionada ao fato de que a criança viverá co-
mo escrava, e não à religiosidade.
E – ERRADA – O abandono do filho ocorrerá pe-
la morte da mãe, e não por uma decisão moti-
vada pela tortura psicológica por ela sofrida.
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c) do erotismo livre que leva a mulher a realizar seus desejos sem pensar em 
consequências.

d) do excesso de religiosidade que leva a mulher negra a uma confissão de 
culpa.

e) da tortura psicológica que obriga a mãe a abandonar o filho.

9. (UFJF-MG) Leia os trechos de dois poemas de Álvares de Azevedo e faça o 
que se pede.

Trecho 1

Quando em meu peito rebentar-se a fibra,
Que o espírito enlaça à dor vivente,
Não derramem por mim nem uma lágrima
Em pálpebra demente.
azeveDo, Álvares de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 188.

Trecho 2

Poetas! Amanhã ao meu cadáver
Minha tripa cortai mais sonorosa!...
Façam dela uma corda e cantem nela
Os amores da vida esperançosa!
azeveDo, Álvares de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 236.

Contraste os dois poemas, mostrando as duas perspectivas do livro Lira dos 
vinte anos.

10. (UFRJ)

Happy end
Cacaso

O meu amor e eu
nascemos um para o outro
agora só falta quem nos apresente

O texto “Happy end” – cujo título (“final feliz”) faz uso de um lugar-comum 
dos filmes de amor – constrói-se na relação entre desejo e realidade e pode 
ser considerado uma paródia de certo imaginário romântico.
Justifique a afirmativa, levando em conta elementos textuais.

11. (Fuvest-SP) Em um poema escrito em louvor de Iracema, Manuel Bandeira 
afirma que, ao compor esse livro, Alencar

[...] escreveu o que é mais poema
Que romance, e poema menos
Que um mito, melhor que Vênus.

Segundo Bandeira, em Iracema,

a) Alencar parte da ficção literária em direção à narrativa mítica, dispensando 
referências a coordenadas e personagens históricas.

b) o caráter poemático dado ao texto predomina sobre a narrativa em prosa, 
sendo, por sua vez, superado pela constituição de um mito literário.

c) a mitologia tupi está para a mitologia clássica, predominante no texto, assim 
como a prosa está para a poesia.

d) ao fundir romance e poema, Alencar, involuntariamente, produziu uma lenda 
do Ceará, superior à mitologia clássica.

e) estabelece-se uma hierarquia de gêneros literários, na qual o termo supe-
rior, ou dominante, é a prosa romanesca, e o termo inferior, o mito.

9. Resposta:
A obra Lira dos vinte anos, que reúne os poe-
mas de Álvares de Azevedo, foi organizada pe-
lo próprio poeta em três partes. A primeira e a 
terceira, bastante parecidas, apresentam uma 
perspectiva idealista na abordagem do amor e 
cultivam o tema da morte; a segunda apresen-
ta ironia e aproxima-se da realidade. O primei-
ro trecho exemplifica a primeira parte por tra-
tar do desejo de morte e reafirmar o sofrimen-
to de viver; já o segundo evidencia o sarcasmo 
na referência à tripa do eu lírico que deve ser 
reutilizada para o canto de esperanças e amo-
res.

10. Resposta:
O título e os dois primeiros versos aludem ao 
amor predestinado, típico do Romantismo; 
contudo, o terceiro verso quebra essa expec-
tativa ao confrontar o ideal com a realidade, 
caracterizando uma ironia.

11. Resposta: b
A – ERRADA – Segundo o poema, Alencar es-
creveu um romance que tem características de 
poema e alcança a condição de narrativa míti-
ca. Os versos não aludem às referências histó-
ricas e, portanto, não permitem a afirmação 
de que foram dispensadas. 
B – CERTA – O eu lírico reconhece o caráter 
poético de Iracema, que torna a obra superior 
ao romance, e atribui-lhe a capacidade de 
construir um mito, no caso a “lenda do 
Ceará”, superando, portanto, tanto a condição 
de romance quanto a de poema.
C – ERRADA – A mitologia tupi é vista como su-
perior à mitologia clássica, como sugere o tre-
cho “melhor que Vênus”. Já a prosa é colocada 
em posição inferior à da poesia, como sugere 
“o que é mais poema/que romance”.
D – ERRADA – Não se pode afirmar que José 
de Alencar tenha agido “involuntariamente”. 
Era sua intenção produzir uma “lenda do 
Ceará”, que funciona como um texto de for-
mação do povo brasileiro.
E – ERRADA – A hierarquia de gêneros literá-
rios estabelecida no poema coloca o mito em 
posição superior e a prosa romanesca em po-
sição inferior, como sugere a gradação cres-
cente de prosa romanesca para prosa poética 
e, por fim, mito.
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Realismo e Naturalismo

  Realismo: contexto histórico e cultural
O Realismo nasceu em uma Europa em plena Revolução Industrial. O crescimento da indús-

tria exigiu um consequente desenvolvimento científico, que influenciou no surgimento de novas  
teorias, como:
 � a seleção natural, de Charles Darwin, segundo a qual o ambiente seleciona os organismos mais aptos;
 � o cientificismo, tendência intelectual em que se tentava aplicar as leis universais da natureza às so-

ciedades humanas;
 � o positivismo, de Auguste Comte, que propunha o desenvolvimento natural de uma sociedade am-

parada no saber científico.

Os artistas e escritores realistas expunham questionamentos sobre o poder de instituições, como a 
Igreja e a aristocracia, e tiveram grande importância na divulgação dos ideais republicanos e liberais. 
Esse contexto também acarretou o crescimento da classe trabalhadora; os operários passaram a se orga-
nizar em sindicatos, que se radicalizaram após o surgimento do socialismo científico. Essa doutrina 
do filósofo alemão Karl Marx criticava a exploração dos operários e defendia o fim do capitalismo, além 
do uso da ciência a favor do ser humano, e não da indústria.

Seguindo a tendência da época, as obras do Realismo propunham a observação direta da realida-
de e criticavam os hábitos e crenças burguesas. Tendo por modelo os cientistas, os autores investiga-
vam os indivíduos para, a partir deles, explicar o funcionamento da sociedade. Para isso, promoviam 
análises psicológicas, examinando dilemas e desequilíbrios emocionais. O Realismo criou a figura do 
anti-herói, uma personagem que refletia o ser humano comum, apresentando imperfeições de cará-
ter e de comportamento.

  Realismo em Portugal
O Realismo em Portugal se iniciou na década de 1860, quando um grupo de jovens, em conso-

nância com o que ocorria no restante da Europa, decidiu repensar a economia, a política e a so-
ciedade portuguesa. Esses jovens condenavam as instituições da Igreja e da Monarquia, além da 
economia ainda ruralista do país. Tiveram grande contribuição na implantação da República em 
Portugal, em 1910.

Nesse processo de renovação, vários autores se dispuseram a produzir obras que retratassem a 
realidade. Na poesia, por exemplo, em que se destacaram Antero de Quental e Cesário Verde, há a 
presença do universo científico e da paisagem urbana, a observação da vida das classes populares e 
a defesa de reformas políticas e sociais.

A renovação, contudo, não ocorreu sem embates. Os jovens escritores enfrentaram o grupo ultrar-
romântico, liderado pelo poeta Antonio Feliciano de Castilho, na polêmica conhecida como Ques-
tão Coimbrã.

Eça de Queirós
Eça de Queirós foi o escritor com maior importância na prosa realista, com uma vasta produção de 

contos e romances. Eça acreditava que a literatura deveria ser um espelho da sociedade e se basear nas 
ciências que estudavam o comportamento humano.

Com feição crítica, O crime do padre Amaro, seu primeiro romance, tem caráter claramente anticleri-
cal, denunciando o comportamento dos homens da Igreja e das beatas. A cidade e as serras expõe uma 
visão política, segundo a qual a emancipação das classes subalternas dependeria da intervenção das 
classes superiores.
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Em O primo Basílio, seu romance mais conhecido, o autor desenvolve o tema do adultério. No 
trecho a seguir, a protagonista Luísa revela seu caráter volúvel, típico da sociedade lisboeta que 
o autor critica nesse romance. Estão em foco os comportamentos amorais e os relacionamentos 
por conveniência social.

Tinham passado três anos quando conheceu Jorge. Ao princípio não lhe 
agradou. Não gostava dos homens barbados; depois percebeu que era a pri-
meira barba, fina, rente, muito macia decerto; começou a admirar os seus 
olhos, a sua frescura. E sem o amar sentia ao pé dele como uma fraqueza, 
uma dependência e uma quebreira, uma vontade de adormecer encostada 
ao seu ombro, e de ficar assim muitos anos, confortável, sem receio de nada. 
Que sensação quando ele lhe disse: “Vamos casar, hein!” Viu de repente o 
rosto barbado, com os olhos muito luzidios, sobre o mesmo travesseiro, ao 
pé do seu! Fez-se escarlate. Jorge tinha-lhe tomado a mão; ela sentia o calor 
daquela palma larga penetrá-la, tomar posse dela; disse que sim; ficou como 
idiota, e sentia debaixo do vestido de merino dilatarem-se docemente os 
seus seios. Estava noiva, enfim! Que alegria, que descanso para a mamã! 

Queirós, Eça. O primo Basílio. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/
texto/ua00087a.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2012.

  Realismo no Brasil
No final do século XIX, destacam-se importantes acontecimentos políticos e sociais do país, 

como a Abolição da Escravatura, o término da Monarquia e o início da República.
A crítica literária e os estudos históricos ganharam relevância, adotando, muitas vezes, um 

viés em que a cultura serve como referência para a análise do indivíduo e da sociedade.
As ideias liberais vindas da Europa acirraram o debate no Brasil, país que ainda se pauta-

va por um governo monárquico e cuja força de trabalho era majoritariamente escrava. Esse 
conflito foi explorado de maneira crítica pelos escritores realistas, que denunciavam o desacor-
do entre o liberalismo estrangeiro e os desmandos escravocratas.

Machado de Assis
Além de ser um celebrado romancista, Machado de Assis escreveu poemas, peças de teatro, 

contos e crônicas. Nestas últimas, constrói um panorama vivo da sociedade brasileira do período, 
com seus costumes e valores, algo que é retomado e enriquecido com profunda análise da alma 
humana nos contos.

Os primeiros romances machadianos apresentavam características românticas, com enre-
dos envolvendo histórias de amor que procuravam emocionar e divertir o leitor.

Em 1881, a publicação de Memórias póstumas de Brás Cubas marca uma guinada nessa ten-
dência e o início do Realismo brasileiro. O romance evidencia a opção do autor por usar episó-
dios aparentemente banais para revelar visões de mundo e, por meio delas, criticar o modo de 
pensar burguês. Leia o famoso episódio “A borboleta preta”.

A borboleta preta
No dia seguinte, [...] entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra, e muito maior 

do que ela. [...] A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudi-a,  
ela foi pousar na vidraça; e, porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um ve-
lho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a 
mover as asas, tinha um certo ar escarninho, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto; 
mas tornando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, 
lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu.

Não caiu morta; ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me; tomei-a na 
palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde; a infeliz expirou dentro de alguns se-
gundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado.

— Também por que diabo não era ela azul? disse comigo.

merino: tecido feito com a lã de um tipo de 
carneiro da Espanha
quebreira: fadiga

Glossário
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E esta reflexão, – uma das mais profundas que se tem feito, desde a invenção das borbo-
letas, – me consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo. [...] Suponho que nunca 
teria visto um homem; não sabia, portanto, o que era o homem; descreveu infinitas voltas 
em torno do meu corpo, e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, 
uma estatura colossal. Então disse consigo: “Este é provavelmente o inventor das borbole-
tas.” A ideia subjugou-a, aterrou-a; mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que 
o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa, e beijou-me na testa. Quando 
enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível 
que descobrisse meia verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e voou 
a pedir-lhe misericórdia.

Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a ale-
gria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, dois palmos de 
linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas! Porque, é justo dizê-lo, se ela fosse 
azul, ou cor de laranja, não teria mais segura a vida; não era impossível que eu a atravessasse 
com um alfinete, para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação; 
uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo; aí 
vinham já as próvidas formigas... Não, volto à primeira ideia; creio que para ela era melhor 
ter nascido azul.
Machado de Assis, J. M. Memórias póstumas de Brás Cubas. In: Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. v. 1. p. 552-553.

A morte do inseto por ser negro “como a noite”, mesmo reverenciando seu criador, revela 
uma crítica a mazelas como a desigualdade social e a segregação racial.

O episódio mostra, ainda, o procedimento de manipulação do leitor pelos narradores ma-
chadianos. Essa técnica será ainda mais explorada em Dom Casmurro, romance que propõe uma 
dúvida sobre o adultério que Capitu teria cometido ao se relacionar com Escobar, melhor amigo 
de seu marido Bentinho. A ambiguidade de Capitu ao longo do romance e a constituição pouco 
confiável do narrador Bentinho sustentam a trama e sua proposta.

Raul Pompeia
Autor de poemas, crônicas e outras narrativas curtas, Raul Pompeia tornou-se reconhecido 

por seu romance O Ateneu: uma crônica de saudades, publicado em 1888 e considerado um dos 
exemplares do Realismo no Brasil.

O livro é narrado em primeira pessoa e conta as memórias de Sérgio quando aluno no colé-
gio Ateneu. Uma característica realista especialmente evidente nessa obra é a análise psicoló-
gica que revela os aspectos mais duros e cruéis das personagens e, por extensão, da sociedade. 
Por volta de 1890, na mesma época em que se configurava o Realismo nas artes e na literatura, 
o médico austríaco Sigmund Freud divulgava ao mundo suas pesquisas sobre a psique huma-
na. A luta entre a vontade individual e a moral que reprimia a realização dos desejos, estudada 
por Freud, é uma marca de muitos dos personagens realistas.

  Naturalismo no Brasil
A crescente industrialização e o notável progresso científico da segunda metade do século 

XIX produziram efeitos opostos na sociedade da época. De um lado, havia um claro otimismo 
com essas conquistas e a esperança de um futuro melhor, no qual a ciência resolveria grande parte 
dos problemas humanos. Do outro, os avanços tecnológicos no campo e na cidade produziam 
um contingente de pessoas que se submetia a condições degradantes nas indústrias, vivendo 
e trabalhando precariamente.

As conquistas da ciência também levaram os intelectuais a analisar a sociedade e o compor-
tamento humano por essa ótica. Nesse sentido, a doutrina que influenciou claramente o Natu-
ralismo foi o Determinismo, que propunha ser o homem o resultado de três fatores: o meio, a 
raça e o momento histórico.

No Brasil, a Escola do Recife foi especialmente importante para a disseminação do Naturalis-
mo. Liderado por Tobias Barreto (1837-1889), esse grupo de intelectuais contribuiu para ampliar 
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o debate nas ciências humanas e incentivar tendências ideológicas como o abolicionismo e o re-
publicanismo, e influenciou autores como Domingos Olímpio, autor de Luzia-homem, e Inglês 
de Sousa, autor, entre outras obras, de O missionário.

Aluísio Azevedo
Ao aplicar os princípios do método científico à produção de romances, os escritores natura-

listas promovem uma radicalização do Realismo e apresentam o ser humano como produto do 
meio em que vive, enfatizando o papel dos instintos como motor de suas ações.

Aluísio Azevedo (1857-1913) é o autor brasileiro de maior destaque no Naturalismo. Em 
obras como O mulato, Casa de pensão e O cortiço, evidenciam-se a objetividade nas descrições, 
o caráter distanciado e analítico do narrador em terceira pessoa, a organização do enredo de 
forma a comprovar uma tese e a presença do cenário como uma personagem que afeta a vida 
de todos.

Em O cortiço, seu romance mais importante, o cenário que dá nome ao livro costuma ser con-
siderado como a personagem principal da obra. 

O cortiço
Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, 

mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas.
Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de 

chumbo. [...]
A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e 

punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiça-
das no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam 
uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas.

[...]
Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente; uma aglo-

meração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, 
incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco 
palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias 
entre as coxas para não as molhar; via-se-lhes a tostada nudez dos braços 
e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do 
casco; os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao con-
trário metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as 
ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As por-
tas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, 
um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda 
amarrando as calças ou as saias; as crianças não se davam ao trabalho de lá 
ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estala-
gem ou no recanto das hortas.
azevedo, Aluísio de. O cortiço. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2004. p. 35-36.

No trecho, o cortiço é personificado com o fim de reforçar sua posição como “protagonista”, 
já que é ele, meio em que vivem as personagens, que determina a vida de todos. Todos os mi-
seráveis que o habitam acabam se animalizando, devido às péssimas condições em que vivem, 
confirmando, assim, a tese do Determinismo.

O romance também aborda a questão das classes sociais ao contrapor os endinheirados João 
Romão, dono do cortiço, e seu vizinho, o comerciante Miranda, às demais personagens, pobres 
e exploradas.

A influência do meio será vista em romances de outros autores, como Bom-crioulo, de Adolfo 
Caminha, que aborda a questão da homossexualidade ao retratar um caso de amor entre dois 
marinheiros como resultado do meio exclusivamente masculino em que viviam. A abordagem 
do amor de maneira mais erótica estará, igualmente, em A carne, de Júlio Ribeiro, que provocou 
controvérsia ao abordar temas como o divórcio e o amor livre.

acre: (cheiro) forte, penetrante
coradouro: local ao ar livre, onde se colore 
a roupa
derradeira: final

Glossário
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1. (Uepa) A Estética Realista primou pela objetivação e clareza na exposição dos 
fatos cotidianos. Estes traços nortearam a intenção do autor de denunciar o 
drama psicológico vivenciado pelo homem da época, condicionado a viver em 
um mundo materialista, por isso em Cesário Verde, poeta representativo desta 
estética, é recorrente a referência ao mal-estar ante à modernização da cidade. 
Analise os versos e identifique a alternativa que comprove a afirmação.
a) “Milady, é perigoso contemplá-la,
 Quando passa aromática e normal,
 Com seu tipo tão nobre e tão de sala,
 Com seus gestos de neve e de metal.”
b) “Quando eu via, invejoso, mas sem queixas,
 Pousarem borboletas doidejantes
 Nas tuas formosíssimas madeixas,
 Daquela cor das messes lourejantes.”
c) “Talvez já te não lembres com desgosto
 Daquelas brancas noites de mistério,
 Em que a Lua sorria no teu rosto
 E nas lajes campais do cemitério.”
d) “O céu parece baixo e de neblina,
 O gás extravasado enjoa-me, perturba;
 E os edifícios, com as chaminés, e a turba
 Toldam-se duma cor monótona e londrina.”
e) “Espreitam-te, por cima, as frestas dos celeiros;
 O Sol abrasa as terras já ceifadas,
 E alvejam-te, na sombra dos pinheiros,
 Sobre os teus pés decentes, verdadeiros,
 As saias curtas, frescas, engomadas.”

(Unesp) Instrução: As questões de números 2 a 4 tomam por base um fragmen-
to de uma crônica de Eça de Queirós (1845-1900) escrita em junho de 1871.

Uma campanha alegre, IX
Há muitos anos que a política em Portugal apresenta este singular estado:
Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente pos-

suem o Poder, perdem o Poder, reconquistam o Poder, trocam o Poder... 
O Poder não sai duns certos grupos, como uma pela* que quatro crian-
ças, aos quatro cantos de uma sala, atiram umas às outras, pelo ar, 
num rumor de risos.

Quando quatro ou cinco daqueles homens estão no Poder, esses ho-
mens são, segundo a opinião, e os dizeres de todos os outros que lá não 
estão – os corruptos, os esbanjadores da Fazenda, a ruína do País!

Os outros, os que não estão no Poder, são, segundo a sua própria 
opinião e os seus jornais – os verdadeiros liberais, os salvadores da causa 
pública, os amigos do povo, e os interesses do País.

Mas, coisa notável! – os cinco que estão no Poder fazem tudo o que 
podem para continuar a ser os esbanjadores da Fazenda e a ruína do País, 
durante o maior tempo possível! E os que não estão no Poder movem-
-se, conspiram, cansam-se, para deixar de ser o mais depressa que pu-
derem – os verdadeiros liberais, e os interesses do País!

Até que enfim caem os cinco do Poder, e os outros, os verdadeiros 
liberais, entram triunfantemente na designação herdada de esbanjado-
res da Fazenda e ruína do País; em tanto que os que caíram do Poder se 
resignam, cheios de fel e de tédio – a vir a ser os verdadeiros liberais e os 
interesses do País.

Ora como todos os ministros são tirados deste grupo de doze ou 
quinze indivíduos, não há nenhum deles que não tenha sido por seu 
turno esbanjador da Fazenda e ruína do País...

Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a pedir 
a demissão, pelas acusações mais graves e pelas votações mais hostis...

1. Resposta: d
A – ERRADA – A estrofe evidencia a relação en-
tre o eu lírico e uma mulher que responde com 
frieza a seu olhar. O tema não dialoga com 
questões sociais.
B – ERRADA – O eu lírico sugere seu sentimen-
to pela amada recorrendo à imagem de borbo-
letas que, ao contrário dele, podiam aproxi-
mar-se dela. Novamente o tema não dialoga 
com questões sociais.
C – ERRADA – Retomando certo gosto ultrarro-
mântico, o eu lírico alude a uma cena noturna 
e misteriosa em um cemitério, sem ancorar-se, 
portanto, na realidade. 
D – CERTA – O eu lírico remete a elementos ur-
banos, como os “edifícios”, as “chaminés” e a 
“turba”, sugerindo que a cidade, tomada por 
gases, incomoda-o. Com tais elementos, suge-
re mal-estar diante da cidade moderna.
E – ERRADA – A estrofe remete a uma cena no 
campo, marcada pela imagem dos “celeiros” e 
dos “pinheiros” e pela claridade, em que não 
se evidencia nem o mal-estar nem o espaço 
urbano.
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Não há nenhum que não tenha sido julgado incapaz de dirigir as coi-
sas públicas – pela Imprensa, pela palavra dos oradores, pelas incrimi-
nações da opinião, pela afirmativa constitucional do poder moderador...

E todavia serão estes doze ou quinze indivíduos os que continuarão 
dirigindo o País, neste caminho em que ele vai, feliz, abundante, rico, 
forte, coroado de rosas, e num chouto** tão triunfante!
* pela: bola.
** chouto: trote miúdo.
Queirós, Eça de. Obras. Porto: Lello & Irmão-Editores, s.d.

2. Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a pedir a demissão, 
pelas acusações mais graves e pelas votações mais hostis...
Com esta frase, o cronista afirma que:
a) a atividade política está sempre sujeita a acusações descabidas.
b) é altamente honroso, em certos casos, demitir-se para evitar males ao estado.
c) a defesa de boas ideias frequentemente leva à renúncia.
d) os políticos honestos sofrem acusações e perseguições dos desonestos.
e) todos os políticos se equivalem pelos desvios da ética.

3. ... cheios de fel e de tédio...
Nesta passagem do sexto parágrafo, o cronista se utiliza figuradamente da pa-
lavra fel para significar:
a) rancor.
b) eloquência.

c) esperança.
d) medo.

e) saudade.

4. Considerando que o último parágrafo do fragmento representa uma ironia do 
cronista, seu significado contextual é:
a) Portugal vai muito bem, apesar de seus maus governantes.
b) A alternância dos grupos no poder faz bem ao país.
c) O país experimenta um progresso vertiginoso.
d) O país vai mal em todos os sentidos.
e) Portugal não se importa com seus políticos.

5. (Unifesp) Texto para a questão.

[...] Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isto é verda-
de, vejamos alguns lineamentos do menino.

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e ver-
dadeiramente não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, 
arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei 
a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do doce de coco 
que estava fazendo, e, não contente com o malefício, deitei um punha-
do de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha 
mãe que a escrava é que estragara o doce “por pirraça”; e eu tinha apenas 
seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos 
os dias; punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa 
de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-
-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, – algumas vezes 
gemendo – mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um – 
“ai, nhonhô!” – ao que eu retorquia: “Cala a boca, besta!” – Esconder os 
chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo 
rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e outras 
muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo 
crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu 
pai tinha-me em grande admiração; e se às vezes me repreendia, à vista 
de gente, fazia-o por simples formalidade: em particular dava-me beijos.

Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a 
quebrar a cabeça dos outros nem a esconder-lhes os chapéus; mas opi-
niático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui; se não passei o 
tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho 
das cabeleiras.
Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas.

2. Resposta: e
A – ERRADA – O cronista afirma que as acusa-
ções são “graves”, portanto, não são “desca-
bidas”, como aparece na alternativa.
B – ERRADA – Segundo a crônica, a demissão não 
resulta de opção motivada por consciência ou 
honra, mas por imposição diante de denúncias.
C – ERRADA – A renúncia não resulta da defesa 
de boas ideias, mas sim de imposição motiva-
da pelas atitudes incorretas dos governantes.
D – ERRADA – O cronista generaliza os políti-
cos, apontando a desonestidade de todos eles.
E – CERTA – A crônica diz que todos os políti-
cos que se revezavam em Portugal naquele 
período sofreram acusações graves, que os le-
varam a ser demitidos ou a pedir demissão, 
portanto, independentemente de fazerem opo-
sição uns aos outros, equivalem-se.

3. Resposta: a
O termo “fel” é usado para caracterizar o 
“rancor”, isto é, a raiva dos que perderam o 
poder e terão de se conformar com a posição 
de “verdadeiros liberais” até que recuperem a 
posição anterior. A identificação com os “ver-
dadeiros liberais”, apresentada com ironia, é 
usada pelo cronista para indicar aqueles que 
não estão no poder e, por isso, fazem críticas 
aos “corruptos” e “esbanjadores” que lá es-
tão, até que, conseguindo tal posição, passem 
a comportar-se do mesmo modo.

4. Resposta: d
A, B – As alternativas desconsideram a ironia 
presente no final do texto e as críticas feitas 
aos governantes portugueses.
C – A alternativa desconsidera a imagem do 
“chouto (trote) miúdo”, que ironicamente alude 
ao desenvolvimento excessivamente lento do país.
D – CERTA – A imagem de um Portugal que segue 
em “chouto (trote) miúdo” sugere a ideia de es-
tagnação ou desenvolvimento em ritmo lento, 
que revela uma crítica à má administração dos 
grupos que se revezam no poder, portanto, indica 
que “o país vai mal em todos os sentidos”.
E – ERRADA – O penúltimo parágrafo evidencia 
que a Imprensa e a opinião pública apontam o 
mau comportamento dos políticos, invalidando 
a alternativa.

5. Resposta: b
A – ERRADA – Machado de Assis não é um es-
critor naturalista, nem faz uso do 
Determinismo. A formulação “O menino é pai 
do homem” deve ser lida em sentido metafóri-
co: características do homem maduro já apa-
recem na criança. Não há a noção de herança 
transmitida de pai para filho (hereditariedade), 
como preconiza o Determinismo.
B – CERTA – O texto apresenta uma crítica ao 
contexto escravista, evidenciada nas diabruras 
do menino Brás Cubas e na subordinação dos 
escravos, impedidos de reagir ou de se prote-
ger. O narrador, ao recordar o passado, inclui 
algumas menções, como a de ser um dos 
“mais malignos de seu tempo”, e a indicação 
de uma mudança de atitude (“Não se conclua 
daqui que eu levasse todo o resto de minha vi-
da”) que pressupõem uma revisão dos atos da 
criança pelo adulto, ainda que a crítica esteja 
amenizada pela sugestão de que os atos co-
metidos são inerentes à natureza das crianças.
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É correto afirmar que:
a) se trata basicamente de um texto naturalista, fundado no Determinismo.
b) o texto revela um juízo crítico do contexto escravista da época.
c) o narrador se apresenta bastante sisudo e amargo, bem ao gosto machadiano.
d) o texto apresenta papéis sociais ambíguos das personagens em foco.
e) os comportamentos desumanos do narrador são sutilmente desnudados.

6. (UFRN) A passagem abaixo é extraída do capítulo “Das negativas”, de Memó-
rias Póstumas de Brás Cubas.

Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebrida-
de do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casa-
mento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna 
de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mais; não padeci 
a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. 
Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não 
houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a 
vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este outro lado do mistério, 
achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste 
capítulo de negativas: — Não tive filhos, não transmiti a nenhuma 
criatura o legado da nossa miséria.
Machado de assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. 27. ed. São Paulo: Ática, 1999. p. 176.

Neste capítulo, Brás Cubas faz uma espécie de balanço de sua existência, em que:
a) demonstra tristeza por não ter conseguido um saldo positivo em sua vida.
b) lamenta suas dificuldades e o fato de não ter tido sucesso em sua vida.
c) orgulha-se por não ter deixado filhos para herdarem a infelicidade humana.
d) desculpa-se pelo fato de não ter suportado o sofrimento como seus amigos.

7. (Fuvest-SP) Texto para questão.

Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a 
passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava 
um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, a direita 
à cinta, botas de verniz, figura e postura esbeltas: a cara não me era 
desconhecida. Tinham passado outros, e ainda outros viriam atrás; to-
dos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê 
Alencar: “Porque um estudante (dizia um dos seus personagens de teatro 
de 1858) não pode estar sem estas duas coisas, um cavalo e uma na-
morada”. Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada 
a contar (1851) que residia em Catumbi, e, para ver a namorada no 
Catete, alugara um cavalo por três mil-réis...
Machado de assis. Dom Casmurro.

Considerando-se o excerto no contexto da obra a que pertence, pode-se afir-
mar corretamente que as referências a Alencar e a Álvares de Azevedo reve-
lam que, em Dom Casmurro, Machado de Assis:
a) expôs, embora tardiamente, o seu nacionalismo literário e sua consequen-

te recusa de leituras estrangeiras.
b) negou ao Romantismo a capacidade de referir-se à realidade, tendo em vis-

ta o hábito romântico de tudo idealizar e exagerar.
c) recusou, finalmente, o Realismo, para começar o retorno às tradições ro-

mânticas que irá caracterizar seus últimos romances.
d) declarou que o passado não tem relação com o presente e que, portanto, 

os escritores de outras épocas não mais merecem ser lidos.
e) utilizou, como em outras obras suas, seus elementos do legado de seus 

predecessores locais, alterando-lhes, entretanto, contexto e significado.

C – ERRADA – Embora sugira uma revisão de 
suas atitudes de criança, o narrador não assu-
me tom amargo, parecendo divertir-se ao con-
tar as traquinagens realizadas e justificar seu 
comportamento pela natureza infantil.
D – ERRADA – Os papéis sociais estão bastante 
definidos. Os escravos subordinam-se aos do-
nos, mesmo quando são crianças e cometem 
atos brutais.
E – ERRADA – Não há sutileza na referência 
aos “comportamentos desumanos” do narra-
dor quando criança. Os detalhes evidenciam a 
brutalidade dos atos, ainda que a narrativa os 
coloque como inerentes a uma criança levada. 

6. Resposta: c
A – ERRADA – Brás Cubas comenta que morre 
com um “pequeno saldo”, não ter tido filhos, o 
que seria positivo, segundo sua opinião.
B – ERRADA – Embora não tenha alcançado al-
guns objetivos, como fazer o emplasto ou ser 
ministro, Brás Cubas também não precisou vi-
venciar situações difíceis, como a necessidade 
de empenhar-se em um trabalho ou acompa-
nhar a morte de um amigo, por isso, em seu 
discurso, não predomina a lamentação.
C – CERTA – Brás Cubas afirma que, indepen-
dentemente de conquistas e de fracassos, con-
sidera tem um saldo positivo na vida, o fato de 
não ter tido filhos, pois, assim, não precisou 
transmitir a eles “o legado da nossa miséria”, 
isto é, a infelicidade humana.
D – ERRADA – Brás Cubas considera-se sortudo 
(“boa fortuna”) por não ter tido de acompa-
nhar a morte e a demência de amigos, nem vi-
ver situação parecida.

7. Resposta: e
A – ERRADA – A obra de Machado de Assis, em 
todas as suas fases, é marcada por forte inter-
textualidade, evidenciada em citações tanto 
de autores nacionais quanto estrangeiros.
B – ERRADA – Os textos de José de Alencar e 
de Álvares de Azevedo, dois autores românti-
cos, servem para a documentação da prática 
do namoro no período anterior, portanto, não 
há a afirmação de que o Romantismo é inca-
paz de se referir à realidade.
C – ERRADA – A obra de Machado de Assis é di-
vidida em duas fases – A primeira é romântica 
e a segunda, realista.
D – ERRADA – Ao resgatar os depoimentos de 
José de Alencar e Álvares de Azevedo, 
Machado sugere a importância da leitura de 
textos do passado, cuja validade se mantém.
E – CERTA – Os textos dos autores românticos 
citados funcionaram como ilustrações da prá-
tica do namoro em sua adolescência, contem-
porânea à cultura romântica. Como aparece na 
alternativa, essa retomada ganha novo signifi-
cado, já que o narrador Bento Santiago refere-
-se a ela para ironizar a figura do rapaz que 
havia despertado o interesse de Capitu.
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8. (Ufam)

Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglo-
meração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a 
cara, incomodamente, debaixo do fio d’água que escorria da altura de uns 
cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as 
saias entre as coxas para não as molhar; via-se-lhes a tostada nudez dos 
braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o 
alto do casco; os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, 
ao contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força 
as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos.
azevedo, Aluísio de. O cortiço. São Paulo: Martins Fontes, 1968.

Este fragmento pertence a O Cortiço, obra emblemática do Naturalismo. São ca-
racterísticas desse fragmento, típicas desse movimento literário, entre outras:
a) o idealismo na descrição feminina.
b) a sensualidade idealizada.
c) a visão da realidade atrelada aos elementos naturais.
d) a fuga à realidade, a partir de um local idealizado, como o cortiço.
e) a descrição visando aproximar homens de animais e destacar aspectos de-

sagradáveis do ambiente.

9. (Unifesp) Considere o trecho de O Cortiço, de Aluísio Azevedo.

Uma aluvião de cenas, que ela [Pombinha] jamais tentara explicar e 
que até ali jaziam esquecidas nos meandros do seu passado, apresenta-
vam-se agora nítidas e transparentes. Compreendeu como era que cer-
tos velhos respeitáveis, cuja fotografia Léonie lhe mostrou no dia que 
passaram juntas, deixavam-se vilmente cavalgar pela loureira, cativos e 
submissos, pagando a escravidão com a honra, os bens, e até com a pró-
pria vida, se a prostituta, depois de os ter esgotado, fechava-lhes o cor-
po. E continuou a sorrir, desvanecida na sua superioridade sobre esse 
outro sexo, vaidoso e fanfarrão, que se julgava senhor e que, no entan-
to, fora posto no mundo simplesmente para servir ao feminino; escravo 
ridículo que, para gozar um pouco, precisava tirar da sua mesma ilusão 
a substância do seu gozo; ao passo que a mulher, a senhora, a dona dele, 
ia tranquilamente desfrutando o seu império, endeusada e querida, pro-
digalizando martírios, que os miseráveis aceitavam contritos, a beijar 
os pés que os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam.

— Ah! homens! homens! ... sussurrou ela de envolta com um suspiro.

No texto, os pensamentos da personagem:
a) recuperam o princípio da prosa naturalista, que condena os assuntos re-

pulsivos e bestiais, sem amparo nas teorias científicas, ligados ao homem 
que põe em primeiro plano seus instintos animalescos.

b) elucidam o princípio do determinismo presente na prosa naturalista, reve-
lando os homens e as mulheres conscientes dos seus instintos em função 
do meio em que vivem e, sobretudo, capazes de controlá-los.

c) trazem uma crítica aos aspectos animalescos próprios do homem, mas, por 
outro lado, revelam uma forma de Pombinha submeter a muitos deles para 
obter vantagens: eis aí um princípio do Realismo rechaçado no Naturalismo.

d) constroem uma visão de mundo e do homem idealizada, o que, em certa me-
dida, afronta o referencial em que se baseia a prosa naturalista, que define o 
homem como fruto do meio, marcado pelo apelo dos seus sentidos.

e) consubstanciam a concepção naturalista de que o homem é um animal, 
preso aos instintos e, no que dizem respeito à sexualidade, vê-se que Pom-
binha considera a mulher superior ao homem, e esse conhecimento é uma 
forma de se obterem vantagens.

8. Resposta: e
A – ERRADA – O Naturalismo buscou aproxi-
mar-se da realidade, eliminando traços de 
idealização. As personagens são reveladas em 
seus aspectos comuns, incluindo, muitas ve-
zes, o sórdido.
B – ERRADA – A sensualidade apresentada no 
Naturalismo não contém idealização; pelo con-
trário, é muitas vezes rebaixada, já que aspec-
tos ligados aos instintos ganham destaque e as 
personagens recebem traços de animalização.
C – ERRADA – O Naturalismo não privilegia ele-
mentos naturais para a representação da reali-
dade, cujo foco é o social.
D – ERRADA – A evasão é uma característica 
romântica, ligada à idealização. No 
Naturalismo, o autor busca ancorar-se firme-
mente na realidade, mostrando-a de modo ob-
jetivo e preciso. O cortiço, descrito no frag-
mento, é um lugar sujo e miserável, não con-
tando, portanto, com uma qualificação ideal.
E – CERTA – O Naturalismo aborda a brutalidade 
das relações sociais, geralmente explicitando a 
exploração do homem por meio de sua animali-
zação e submissão a ambientes hostis. A anima-
lização também está relacionada à ênfase de 
comportamentos instintivos, não racionais. 

9. Resposta: e
A – ERRADA – A prosa naturalista não condena 
os assuntos repulsivos e bestiais, pelo contrá-
rio, explora-os amparada nas teorias científi-
cas do período.
B – ERRADA – O Determinismo aponta o domí-
nio dos instintos e a redução do papel da ra-
zão, incapaz, muitas vezes, de controlá-los. No 
trecho, os “velhos respeitáveis” não conse-
guem resistir à atração sexual exercida pela 
prostituta Léonie, submetendo-se a ela.
C – ERRADA – O trecho não revela crítica aos 
aspectos animalescos; apenas evidencia a per-
cepção deles por Pombinha e a possibilidade 
de utilizá-los para impor suas vontades aos 
homens. Esse reconhecimento é típico do 
Naturalismo, e não do Realismo.
D – ERRADA – O fragmento de O cortiço não 
mostra idealização do mundo e do homem, 
confrontando os pressupostos naturalistas, co-
mo afirma a alternativa. Ele reforça a concep-
ção de que o homem é fruto do meio e se sub-
mete aos sentidos.
E – CERTA – As observações de Pombinha, com 
base naquilo que Léonie lhe mostrou, confir-
mam os pressupostos naturalistas de que o 
homem submete-se aos seus instintos e abrem 
caminho para que a personagem, posterior-
mente, utilize a força do sexo para se impor 
aos homens.
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Parnasianismo e Simbolismo

Surgidos quase concomitantemente, o Parnasianismo e o Simbolismo estão ligados às transforma-
ções decorrentes da afirmação da Revolução Industrial.

  Parnasianismo: contexto histórico e cultural
A segunda metade do século XIX é marcada pela consolidação da Segunda Revolução Industrial, 

que, entre outras mudanças, traz grande prosperidade econômica a uma parcela da burguesia. Nas últi-
mas décadas do século, tal prosperidade dá origem à Belle Époque (“bela época”) – uma era de otimis-
mo e aumento do conforto material –, berço da Art Nouveau (“arte nova”), movimento artístico que 
pratica o gosto pela ornamentação.

O Parnasianismo partilha de muitos ideais da Art Nouveau, buscando uma poesia que supervaloriza 
o aspecto formal. Mas, ao contrário da Art Nouveau, rejeita a adaptação da arte à vida cotidiana. A pro-
posta do movimento, que combate o lirismo romântico, é uma criação poética que retoma o modelo 
estético clássico, com sua busca pela beleza e precisão, a “arte pela arte” – sem finalidades práticas ou 
crítica social e com extremo preciosismo linguístico. Cria-se a imagem do “poeta artesão”.

  Parnasianismo no Brasil
A Abolição da Escravidão (1888) e a Proclamação da República (1889) marcam o final do século 

XIX no país. A produção cafeeira traz melhorias socioeconômicas, e o capital acumulado passa a ser 
investido em outras áreas. Similarmente ao que ocorre na Europa, a aristocracia brasileira, beneficiada 
pelos lucros do café, valoriza o luxo e o requinte. As obras de arte são consideradas preciosas.

Olavo Bilac (1865-1918) é o maior nome do Parnasianismo brasileiro. Em Poesias, seu primeiro li-
vro poético, adota o princípio da “arte pela arte”, esvaziando a temática, ao máximo, de qualquer sub-
jetividade, em favor do rigor estético. Nos versos de um de seus mais conhecidos poemas, “Profissão de 
fé”, anuncia a eleição da forma como objetivo maior da poesia.

E horas sem conta passo, mudo,
A olhar atento,
A trabalhar longe de tudo
O pensamento.

Porque o escrever – tanta perícia,
Tanta requer,
Que ofício tal... Nem há notícia 
De outro qualquer.

Assim procedo. Minha pena
Segue esta norma,
Por te servir, Deusa serena,
Serena Forma!
Bilac, Olavo. Antologia da poesia parnasiana brasileira. São Paulo: Companhia Editora Nacional: Lazuli Editora, 2007. p. 151.

O eu lírico destaca, nesses versos, a concentração necessária ao fazer poético, que deve evitar tan-
to questões sociais quanto manifestações de qualquer estado de espírito. O poeta dedica-se ao objetivo 
maior de atingir a perfeição formal.

Não obstante, vê-se, principalmente nos sonetos da seção “Via Láctea”, certo sentimentalismo con-
tido. Tais resquícios da subjetividade romântica, presentes também nos quadros naturais da poesia de 
Vicente de Carvalho (1866-1924), marcam a especificidade do Parnasianismo brasileiro em oposição 
ao que se cultivou principalmente na França.

Ao lado de Bilac, completavam a chamada “tríade parnasiana” os poetas Raimundo Correia (1859-
-1911), que conquistou grande prestígio pela fluência formal de sua obra e pela criação de imagens de 
grande força poética, e Alberto de Oliveira (1859-1937), cujos versos revelam a excelência na combi-
nação entre a descrição e o rigor formal.
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  Simbolismo: contexto histórico e cultural
Com os efeitos negativos da industrialização vindo à tona, a passagem do século XIX para o 

século XX suscita questionamentos do modelo socioeconômico vigente e da visão de mundo 
materialista e racionalista, dando origem a uma poesia repleta de elementos transcendentais.

Charles Baudelaire, autor de As flores do mal (1857), é considerado fundador do Simbolismo. 
Em torno dele, reúne-se um grupo de artistas e intelectuais, os chamados decadentistas, que 
explora o mórbido, o gosto pelo artificial e extravagante, além do culto à dor.

Os pressupostos do movimento são claramente antinaturalistas e antiparnasianos:
 � busca pelo mundo impalpável;
 � uso de símbolos para evocar o inefável;
 � musicalidade e sinestesia para estimular os sentidos;
 � temáticas religiosas e místicas;
 � valorização da subjetividade sem o sentimentalismo romântico.

  Simbolismo em Portugal
Na passagem do século XIX para o XX, o país vive uma grande turbulência política e econômica. 

A monarquia portuguesa está em franca decadência, provocada principalmente pelos recentes fra-
cassos em sua campanha expansionista – situação que determina a queda do sistema monárquico 
em 1910. No Simbolismo português, tais conflitos inspiram obras negativas e saudosistas.

Eugênio de Castro (1869-1944) e Antônio Nobre (1867-1900) estão entre os pioneiros.
Outro nome de destaque é Camilo Pessanha (1867-1926), cujo livro Clepsidra (1920) privile-
gia a musicalidade. Sua lírica alterna instantes de consciência e inconsciência. Para o eu lírico, 
a dor é a experiência mais vital, por meio da qual se alcança o êxtase.

  Simbolismo no Brasil
A poesia parnasiana tem destaque no início da República, quando a elite brasileira, entusias-

mada com o progresso nacional e indiferente às condições de vida da população, busca um mo-
delo de “civilidade” e de distanciamento da realidade nacional.

Na década de 1890, no entanto, poetas de várias partes do país identificam-se com a estética 
simbolista, desenvolvendo-a, embora sem conquistar a crítica e os leitores da época.

Cruz e Sousa (1861-1898) inaugura o Simbolismo no Brasil com os livros Missal e Broquéis 
(1893). Sua obra demonstra um rigor formal típico do Parnasianismo, porém explora o subje-
tivo, o espiritual e o sinestésico. Destaca-se também uma dualidade constante, representada 
pelo conflito entre o plano material e o desejo de alcançar o plano transcendental em busca da 
purificação, como exemplifica a estrofe a seguir.

Para as Estrelas de cristais gelados
As ânsias e os desejos vão subindo,
Galgando azuis e siderais noivados
De nuvens brancas a amplidão vestindo...
cruz e SouSa, João da. Missal Broquéis. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 139.

Outro expoente é Alphonsus de Guimaraens (1870-1921), em cuja poesia o tema mais re-
corrente é a morte da amada.

Ismália
Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.

As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar...
GuimaraenS, Alphonsus de. In: Ricieri, F. (Org.). Antologia da poesia simbolista e decadente brasileira. São Paulo:  
Companhia Editora Nacional/Lazuli, 2007. p. 99.

sideral: pertencente aos astros, celeste

Glossário
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1. (Ufam) Coloque V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Assinale a 
sequência correta.
Pode-se descrever o Parnasianismo como um movimento:
( ) cujo conteúdo é mais importante que a forma de seus textos.
( ) que trabalha com temas greco-latinos e prefere formas fixas, como o soneto.
( ) que legou obras de cunho social, preocupado com a situação do país em 

seu tempo.
( ) cujo descritivismo dos poemas se iguala ao Romantismo, ambos preocu-

pados com o ambiente político de seus respectivos momentos históricos.
( ) em que a mulher é apresentada como a musa inspiradora, situada em 

meio à natureza brasileira.
a) F – V – F – V – F
b) V – V – F – F – V
c) F – V – F – F – F
d) F – F – F – V – V
e) V – F – F – F – V

2. (FGV-SP – Adaptada) Leia o texto e responda à questão.

Vila Rica
O ouro fulvo1 do ocaso as velhas casas cobre;
Sangram, em laivos2 de ouro, as minas, que ambição
Na torturada entranha abriu da terra nobre:
E cada cicatriz brilha como um brasão.

O ângelus plange ao longe em doloroso dobre,
O último ouro de sol morre na cerração.
E, austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre,
O crepúsculo cai como uma extrema-unção.

Agora, para além do cerro, o céu parece
Feito de um ouro ancião, que o tempo enegreceu...
A neblina, roçando o chão, cicia, em prece,

Como uma procissão espectral que se move...
Dobra o sino... Soluça um verso de Dirceu...
Sobre a triste Ouro Preto o ouro dos astros chove.
Olavo Bilac
1fulvo: de cor alaranjada.
2 laivos: marcas; manchas; desenhos estreitos e coloridos nas pedras; restos ou vestígios.

Das características abaixo, todas presentes no texto, a que ocorre mais rara-
mente na poesia parnasiana é:
a) o rigor formal na estruturação dos versos.
b) o emprego de forma fixa, por exemplo, o soneto.
c) a sujeição às normas da língua culta.
d) o gosto pela rima rica (rima entre palavras de classes gramaticais diferentes).
e) a visão subjetiva da realidade, embora desprovida de sentimentalismo.

3. (Uesc-BA)

Ah! lilásis de Ângelus harmoniosos,
Neblinas vesperais, crepusculares,
Guslas gementes, bandolins saudosos,
Plangências magoadíssimas dos ares...

Serenidades etereais d‘incensos,
De salmos evangélicos, sagrados,
Saltérios, harpas dos Azuis imensos,
Névoas de céus espiritualizados.
                     [...]

1. Resposta: c
(F) O Parnasianismo caracterizou-se pelo rigor 
formal e pelo princípio da “Arte pela Arte”, 
que preconiza uma produção artística voltada 
ao Belo e afastada de temas sociais ou confis-
sões de sentimentos. Portanto, o conteúdo 
torna-se secundário.
(V) Voltado ao rigor formal e ao Belo, o 
Parnasianismo buscará o soneto, forma fixa 
muito valorizada pela tradição, e a retomada 
dos temas greco-latinos, de valor universal.
(F) O Parnasianismo propôs a “Arte pela Arte”, 
dissociada de preocupações sociais e voltada 
à beleza artística.
(F) O Parnasianismo apresenta, de fato, ten-
dência ao descritivismo, mas isso não o apro-
xima nem de conteúdos sociais nem do 
Romantismo, estética a que se opôs.
(F) A poesia parnasiana buscará na mulher a 
forma perfeita. Nesse sentido, o corpo femini-
no tem o mesmo status de outros objetos ar-
tísticos. Não há uma visão da mulher como 
“musa inspiradora” nem sua inserção em con-
textos nacionais, característica típica do 
Romantismo.

2. Resposta: e
As alternativas “a”, “b”, “c” e “d” identificam 
características típicas do movimento parnasia-
no, voltado à perfeição da forma na busca pelo 
Belo artístico. Já a alternativa “e” indica a 
presença de uma visão subjetiva do mundo, 
aspecto que os parnasianos procuraram mini-
mizar em suas obras. Embora não exista senti-
mentalismo, isto é, ênfase na expressão das 
emoções, nota-se no poema “Vila Rica” uma 
visão pessoal e crítica sobre o processo histó-
rico da mineração na região de Ouro Preto, an-
tiga Vila Rica. Dentre os parnasianos brasilei-
ros, Olavo Bilac foi o que mais incluiu aspectos 
subjetivos.

3. Resposta: 01
(F) O simbolista busca aludir a um mundo 
transcendental, escapando da realidade mate-
rial que o aprisiona.
(V) O poema remete a sensações para repre-
sentar o mundo que cerca o eu lírico. Na pri-
meira estrofe, por exemplo, há referência ao 
que é percebido pela visão – “lilásis”, “nebli-
nas” – e pela audição – “gementes”, “bando-
lins”, “plangências”; na segunda, os “incen-
sos” aludem ao olfato.
(V) O poema alude a uma esfera etérea e oníri-
ca, em que os elementos perdem qualquer 
concretude. Afasta-se, assim, do mundo real e 
material para alcançar o transcendental.
(V) A realidade revelada no poema associa a 
claridade da “Flor do Sol” às “horas dos 
Ângelus”, sugerindo que o aspecto religioso 
inunda de luz o momento da oração, tornando 
a realidade ambígua e imprecisa. As “horas do 
Ângelus” correspondem às 6h, 12h e 18h e 
simbolizam, para os católicos, o momento em 
que o anjo Gabriel anunciou à Maria a concep-
ção de Cristo.
(F) O poema alude à espiritualidade. A temati-
zação do amor em sua dimensão física con-
fronta as propostas simbolistas, voltadas à su-
peração do plano material.
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É nas horas dos Ângelus, nas horas
Do claro-escuro emocional aéreo,
Que surges, Flor do Sol, entre as sonoras
Ondulações e brumas do Mistério.
                    [...]
Apareces por sonhos neblinantes
Com requintes de graça e nervosismos,
fulgores flavos de festins flamantes,
como a Estrela Polar dos Simbolismos.
cruz e SouSa, João da. Broquéis. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. p. 90.

Marque V ou F, conforme sejam as afirmativas verdadeiras ou falsas.
Os versos de Cruz e Sousa traduzem a estética simbolista, pois apresentam:
( ) descrição sintética do mundo imediato.
( ) uso de recursos estilísticos criando imagens sensoriais.
( ) enfoque de uma realidade transfigurada pelo transcendente.
( ) apreensão de um dado da realidade sugestivamente ambígua.
( ) imagens poéticas que tematizam o amor em sua dimensão física.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a:
01. F – V – V – V – F.
02. V – F – F – V – F.
03. V – F – V – V – F.

04. V – F – V – F – F.
05. V – F – V – F – V.

4. (Ufam) Considere o poema abaixo, de Alphonsus de Guimaraens:

Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.

No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...

E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar...

E como um anjo pendeu
As asas para voar...
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar...

As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar...

Sobre ele é incorreto afirmar que:
a) é um texto que caracteriza a essência do Simbolismo ao usar a loucura e a 

torre como alegorias do distanciamento do mundo terreno.
b) a presença da música, da cor prateada, da loucura, do mar e do céu confirmam a 

inserção do texto no Simbolismo.
c) a dualidade corpo e alma está presente no poema, nas imagens do mar e do céu, 

unidas pelo objeto de desejo: a lua.
d) é um poema que traz como tema o suicídio religioso.
e) Ismália recebeu um par de asas para o corpo e outro para a alma, conduzin-

do a alma ao céu e o corpo ao mar, desfazendo a ideia de suicídio, que pres-
suporia queda.

4.  Resposta: d
A – CERTA – O Simbolismo propõe a experiên-
cia transcendental como forma de se libertar 
da prisão imposta pelo mundo material. Em 
“Ismália”, a loucura e a torre evidenciam esse 
afastamento em relação ao universo terreno.
B – CERTA – Para construir uma realidade su-
gestiva, o Simbolismo vale-se de elementos que 
aludem a um universo à parte. A referência às 
sensações auditivas e cromáticas, a um estado 
de alucinação e ao espelhamento entre céu e 
mar marcam o desprendimento do terreno e da 
relação com o mundo mediada pela razão.
C – CERTA – O poema configura um espelha-
mento de céu e mar, que perdem seus limites 
pela presença da lua nos dois espaços.
D – ERRADA – O poema não tematiza o suicídio 
por questões religiosas. O desaparecimento de 
Ismália deve-se a um estado de loucura, que a 
impede de reconhecer a diferença entre pla-
nos e, simultaneamente, proporciona-lhe o 
desprendimento dos limites impostos pela di-
mensão física.
E – CERTA – Ainda que o corpo tenha dado ao 
mar, a alma de Ismália “subiu ao céu”, garan-
tindo sua ascensão ou transcendência.
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Pré-Modernismo

  Contexto histórico e cultural
O século XX inicia-se com os conflitos que, em 1914, culminam na Primeira Guerra Mundial. 

Na Europa, as inovações tecnológicas e científicas contribuem para novas formas de ver o mun-
do, inclusive na arte. Novos experimentos estéticos dão origem a movimentos artísticos denomi-
nados vanguardas.

No Brasil, a releitura do nacionalismo é um elemento comum aos autores da época, motivada pelo 
contexto social. Nas primeiras décadas do século XX, há a consolidação da República e da política 
do café com leite, que impõe ao país os interesses de cafeicultores paulistas e pecuaristas mineiros. 
Grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, em plena industrialização, atraíam migrantes e imi-
grantes em busca de novas chances, mas nelas viam-se a desigualdade e a exclusão dos escravizados 
libertos. Nesse novo contexto, o nacionalismo mais superficial dá lugar ao nacionalismo crítico, com 
o questionamento das formas de modernização e urbanização do Brasil, olhando para suas contradi-
ções, inclusive para o distanciamento entre o centro e as demais regiões do país.

Dialogando com essa proposta, a literatura pré-modernista propõe-se a realizar o retrato do brasileiro 
anônimo, com distanciamento e objetividade, mas conservando a linguagem literária do século XIX – 
ou seja, sem inovações na concepção estética. Por esse motivo, considera-se o Pré-Modernismo uma 
fase de transição, e não uma corrente literária.

As reflexões do Pré-Modernismo são influenciadas pelas teorias científicas do século XIX, como o 
evolucionismo e o determinismo. Os escritores abordam os problemas sociais levando em considera-
ção a influência da história, do meio e da raça, mas em geral rejeitando o determinismo fatalista dos na-
turalistas. Retomam, igualmente, os princípios de observação e análise do Realismo, que possibilitam 
o retrato dos cidadãos comuns em sua rotina e situação social.

Algumas obras desse período ainda apresentam certa influência da estética parnasiana, embora os 
autores em geral tenham optado por se aproximar da linguagem real do brasileiro médio, afastando-se 
da padronização e do formalismo do Parnasianismo, que era preferência das elites, e buscando lingua-
gem semelhante à jornalística.

  Principais autores
Lima Barreto foi um dos expoentes do Pré-Modernismo. Seu trabalho como jornalista contribuiu 

para que transportasse para a literatura as cenas rotineiras, a linguagem objetiva e as personagens co-
tidianas, que deram à sua produção muito do universo da crônica. O nacionalismo crítico define seu 
principal romance, Triste fim de Policarpo Quaresma, em que o protagonista prevê um futuro de abun-
dância para o Brasil e envolve-se em diversos projetos com o intuito de convencer as pessoas do poten-
cial do país – sem sucesso. Outro tema bastante abordado em seus escritos é a burocracia que o Brasil 
enfrenta no período da Primeira República. A questão racial também marca presença em muitas das suas 
narrativas, inspiradas pela própria condição do autor, de vítima do preconceito.

Assim como Lima Barreto, o também jornalista Euclides da Cunha expôs críticas ao Brasil da Primei-
ra República. Euclides faz, em 1897, a cobertura jornalística do combate militar ao arraial de Canudos, 
quando se depara com a verdadeira face de desamparo dos sertanejos, que enfrentam a seca e a difícil 
subsistência no sertão, sem o amparo do Estado. A obra lança um olhar crítico sobre a atuação do go-
verno e do Exército no episódio, abordando as diferenças entre a vida dos brasileiros nas regiões rurais 
e urbanas e condenando a organização social brasileira.

Como outras obras do período, Os sertões mantêm alguns traços da produção literária do século XIX, 
especialmente a posição determinista, evidenciada na análise da influência do meio físico sobre a raça 
miscigenada, reforçando seus defeitos. A linguagem, por outro lado, faz de Os sertões uma obra à parte, 
já que é mais formal e estilizada e o autor se vale, frequentemente, de termos técnicos.
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A crítica ao governo estará presente também na obra de Monteiro Lobato, voltada, em 
grande parte, ao retrato do interior do estado de São Paulo em tempos de declínio da econo-
mia cafeeira. Jeca Tatu, um de seus tipos mais conhecidos, personificará a figura do caboclo 
– trabalhador rural mestiço de índio com branco –, que vive em isolamento, sem acesso à edu-
cação e aos demais serviços públicos.

Este trecho do artigo “Urupês” – retomado como título do livro posteriormente lançado, com 
14 contos de mesmo tema – explicita o uso da sátira para reforçar aspectos caricaturescos na 
descrição do caboclo, mostrado como figura quase selvagem, que se adapta à natureza em lugar 
de moldá-la para sua comodidade. Tal abordagem repete certas considerações acerca da dege-
neração racial promovida pela miscigenação em vigor no século XIX.

Urupês
[...] Começa na morada. Sua casa de sapé e lama faz sorrir aos bichos que moram em toca 

e gargalhar ao joão-de-barro. Pura biboca de bosquímano. Mobília, nenhuma. A cama é uma 
espipada esteira de peri posta sobre o chão batido.

Às vezes se dá ao luxo de um banquinho de três pernas – para os hóspedes. Três pernas 
permitem equilíbrio; inútil, portanto, meter a quarta, o que ainda o obrigaria a nivelar o 
chão. Para que assentos, se a natureza os dotou de sólidos, rachados calcanhares sobre os 
quais se sentam?

Nenhum talher. Não é a munheca um talher completo – colher, garfo e faca a um tempo?
No mais, umas cuias, gamelinhas, um pote esbeiçado, a pichorra e a panela de feijão.
Nada de armários ou baús. A roupa, guarda-a no corpo. Só tem dois parelhos; um que traz no 

uso e outro na lavagem.
[...]
Seus remotos avós não gozaram maiores comodidades. Seus netos não meterão quarta perna 

ao banco. Para quê? Vive-se bem sem isso.
[...]

Monteiro Lobato, J. R. Urupês. São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 168-169.

Augusto dos Anjos é outro nome do Pré-Modernismo, embora represente um caso à parte 
por não fazer da literatura uma forma de crítica social. O poeta alia o cuidado formal típico do 
Parnasianismo a influências diversas, trazendo a dor de existir simbolista mesclada ao materia-
lismo e ao vocabulário do cientificismo naturalista. A existência perde o valor diante da inevi-
tabilidade da morte e da podridão que é o destino de todos, e o prazer é visto somente como 
um alívio temporário para a angústia existencial. O uso de vocabulário e imagens repulsivos e 
incomuns confere à sua poética um caráter inusitado e às vezes chocante.

Versos íntimos
Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.

Se a alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!
Disponível em: <http://www.releituras.com/aanjos_versos.asp> Acesso em: 20 fev. 2014.
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1. (Unemat-MT) Sobre Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, pode-
-se afirmar:
a) é um poema épico que conta a história de Marechal Floriano.
b) é uma narrativa de ficção que conta a história de Brás Cubas.
c) é um livro de memórias escrito por Riobaldo Tatarana.
d) é um conto que narra a história de amor de Olga e Marechal Floriano.
e) é um romance em que é narrada a história de um brasileiro visionário.

(Uema) Texto para as questões de 2 a 4.

Assim se apresentou o Conselheiro, em 1876, na vila do Itapicuru de 
Cima. Já tinha grande renome.

Di-lo documento expressivo publicado aquele ano, na Capital do Império.
“Apareceu no norte um indivíduo que se diz chamar Antonio Con-

selheiro, e que exerce grande influência no espírito das classes popu-
lares, servindo-se de seu exterior misterioso e costumes ascéticos, 
com que impõe à ignorância e à simplicidade.

Deixou crescer a barba e cabelos, veste uma túnica de algodão e 
alimenta-se tenuemente, sendo quase uma múmia. Acompanhado de 
duas professas, vive a rezar terços e ladainhas e a pregar e a dar conse-
lhos às multidões, que reúne, onde lhe permitem os párocos; e, movendo 
sentimentos religiosos, vai arrebanhando o povo e guiando-o a seu gos-
to. Revela ser homem inteligente, mas sem cultura.”
Cunha, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Círculo do Livro, 1979. p. 218-219 (Coleção Os 
Grandes Clássicos).

2. Considerando que o texto transcrito é um documento publicado na capital do 
Império sobre Antônio Conselheiro, segundo Euclides da Cunha, acerca da 
passagem “... e, movendo sentimentos religiosos, vai arrebanhando o povo e 
guiando-o a seu gosto” pode-se inferir que o processo histórico vivido pelas 
sociedades humanas é quase sempre traduzido ou revelado pelo(a)(s):
a) respeito total do governo a manifestações populares.
b) identificação cultural satisfatória entre governo e povo.
c) linguagem da supremacia, revelada com ironia.
d) discurso dos mandatários, de teor técnico e impessoal.
e) documentos éticos marcantes em defesa dos não esclarecidos.

3. Figurativamente, o termo múmia está apoiado em trechos citados anterior-
mente, marcado, sobretudo, por:
a) alimenta-se tenuemente.
b) deixou crescer a barba.
c) veste uma túnica de algodão.
d) vive a rezar.
e) deixou crescer a barba e o cabelo.

4. Considere as seguintes afirmativas sobre o trecho transcrito:
 I. É tipicamente dissertativo, analisando com argumentação o retrato de 

um fanático, construindo uma tese sobre o assunto.
 II. Caracteriza-se como narrativo posto que relata ações do protagonista, 

utilizando um foco descritivo em que apresenta aspectos físicos do 
protagonista.

 III. O narrador apresenta fatos que determinam as ações dos personagens, 
de modo discursivo, sem caracterizações pessoais ou ambientais.

 IV. O narrador, ao fazer uso de aspectos descritivos, escolhe aspectos físicos 
relacionados a aspectos psicológicos, que marcam as ações comporta-
mentais dos personagens.

Está correto o que se afirma em:

a) IV, apenas.
b) III, apenas.

c) II, apenas.
d) II e IV, apenas.

e) II e III, apenas.

1. Resposta: e
A – ERRADA – O Marechal Floriano, segundo 
presidente do Brasil, é uma das personagens 
do romance, mas não é seu protagonista nem 
o alvo da narrativa. Policarpo Quaresma, após 
aderir a suas tropas na Revolta da Armada, 
ousa discordar de sua ordem de fuzilamento 
de militares rebeldes e acaba sendo condena-
do à morte.
B – ERRADA – Brás Cubas é o protagonista de 
Memórias póstumas de Brás Cubas, romance de 
Machado de Assis.
C – ERRADA – Riobaldo, também conhecido co-
mo Tatarana, é o protagonista de Grande ser-
tão: veredas, de Guimarães Rosa.
D – ERRADA – Olga e Marechal Floriano são 
personagens de Triste fim de Policarpo 
Quaresma, mas não há uma relação de amor 
entre eles. Olga procura obter o perdão de 
Floriano, que condenara seu padrinho 
Policarpo à morte, mas não obtém resultado 
positivo.
E – CERTA – O romance de Lima Barreto conta 
a história de Policarpo, um homem sonhador, 
movido pelo ufanismo e pela convicção no de-
senvolvimento do Brasil. Seu idealismo entra 
em confronto com a realidade, o que faz com 
que seus projetos sejam considerados frutos 
de demência.

2. Resposta: c
A – ERRADA – O documento indica que a res-
posta popular a Antonio Conselheiro é fruto 
da manipulação de sentimentos religiosos, 
possível devido à ignorância das camadas  
populares.
B – ERRADA – O documento evidencia o afasta-
mento entre governo e classes populares, con-
sideradas ignorantes.
C – CERTA – O documento diferencia o governo 
e as classes populares; estas são vistas como 
simplórias e facilmente manipuláveis; aquele, 
como culto e superior, como sugere o uso da 
ironia no tratamento do fenômeno messiânico 
que aborda.
D – ERRADA – O documento não é impessoal ou 
técnico; expressa uma valoração negativa de 
Antonio Conselheiro e seus seguidores.
E – ERRADA – O documento não revela ética no 
tratamento das classes populares, considera-
das ignorantes e incapazes de compreender a 
manipulação de que são alvo.

3. Resposta: a
O termo “múmia” alude à parca alimentação 
de Antonio Conselheiro, apresentado, no docu-
mento, como um homem fisicamente frágil, 
quase um cadáver.

4. Resposta: d
I – ERRADA – Embora expresse um juízo de va-
lor, o trecho não é dissertativo, pois não está 
fundamentado em argumentos selecionados 
em função de uma tese.
II – CERTA – A apresentação de Antonio 
Conselheiro vale-se da narrativa de algumas 
ações (deixar crescer a barba, por exemplo) 
ou hábitos (viver a rezar terços, por exemplo) 
e de sua descrição física (ter barbas e cabelos 
longos).
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(Unifesp) Leia o trecho de Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, 
para responder às questões de números 5 e 6.

Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a Pátria, nas 
suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua litera-
tura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais 
e animais que o Brasil continha; sabia o valor do ouro, dos diamantes 
exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, 
as nascentes e o curso de todos os rios.

[...]

Havia um ano a esta parte que se dedicava ao tupi-guarani. Todas as 
manhãs, antes que a “Aurora com seus dedos rosados abrisse caminho 
ao louro Febo”, ele se atracava até ao almoço com o Montoya, Arte y 
diccionario de la lengua guarani ó más bien tupi, e estudava o jargão ca-
boclo com afinco e paixão. Na repartição, os pequenos empregados, 
amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do idioma 
tupiniquim, deram não se sabe por que em chamá-lo — Ubirajara. Cer-
ta vez, o escrevente Azevedo, ao assinar o ponto, distraído, sem reparar 
quem lhe estava às costas, disse em tom chocarreiro: “Você já viu que 
hoje o Ubirajara está tardando?”

Quaresma era considerado no Arsenal: a sua idade, a sua ilustração, 
a modéstia e honestidade do seu viver impunham-no ao respeito de 
todos. Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade, 
não prorrompeu em doestos e insultos. Endireitou-se, consertou o seu  
pince-nez, levantou o dedo indicador no ar e respondeu:

— Senhor Azevedo, não seja leviano. Não queira levar ao ridículo 
aqueles que trabalham em silêncio, para a grandeza e a emancipação 
da Pátria.
amanuenses: escreventes
doestos: injúrias

5. Examine a frase:

Havia um ano a esta parte que se dedicava ao tupi-guarani.

a) No conjunto da obra, que relação há entre nacionalismo e o estudo de tupi-
-guarani?

b) Quanto ao sentido, explique o emprego da forma verbal dedicava e justifique 
sua resposta com uma expressão presente no texto.

6. Analise a frase:

... deram não se sabe por que em chamá-lo — Ubirajara.

a) Supondo-se que houvesse uma explicação de natureza literária para o ape-
lido, a que obra estariam os empregados da repartição fazendo referência? 
Por quê?

b) Explique em que consiste a discriminação sofrida por Policarpo Quaresma, 
tomando como referência o apelido e a resposta dada por ele a Azevedo.

III – ERRADA – A relação entre as ações das 
personagens e suas causas não é apresentada 
com neutralidade; a caracterização física e as 
referências ao espaço constroem uma avalia-
ção do processo que está sendo exposto.
IV – CERTA – Na abordagem do tema, foram re-
lacionados aspectos físicos e aspectos psicoló-
gicos: a referência ao uso de barba e cabelos 
longos e de túnica branca, bem como à ali-
mentação restrita, por exemplo, sugerem uma 
figura frágil, com traços de demência.

5. Respostas:
a) Para Policarpo, a língua portuguesa era uma 
“língua estrangeira”, enquanto o tupi-guarani 
era a língua dos nativos do Brasil, portanto, o 
desejo de estudá-lo e transformá-lo em língua 
oficial evidencia seu nacionalismo xenofóbico.
b) A forma verbal “dedicava” está no pretérito 
imperfeito do indicativo e indica uma ação que 
se iniciou no passado e ainda não terminou, 
como comprova a expressão de tempo “havia 
um ano”.

6. Respostas:
a) Os empregados da repartição provavelmen-
te estavam se referindo ao romance Ubirajara, 
do escritor romântico José de Alencar, cujo 
herói representa o povo nativo brasileiro, em 
uma fase anterior à chegada dos portugueses.
b) O apelido e o estudo do tupi-guarani mos-
tram o nacionalismo de Policarpo, que, entre-
tanto, é visto como excêntrico por seus cole-
gas de trabalho.
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Modernismo português

  Contexto histórico e cultural
O século XX inicia-se com o agravamento das disputas entre os países da Europa, eclodindo a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918). Nesse momento histórico, duas potências se consolidam no cenário inter-
nacional: Estados Unidos e Rússia. Na arte, novas experiências estéticas motivadas pelo contexto socio-
cultural dão origem a diferentes correntes inovadoras que, por romperem com os padrões anteriores, são 
denominadas vanguardas.

As principais vanguardas europeias 
Cubismo (1907): reconstrói as imagens rompendo com os conceitos tradicionais de perspectiva e propor-

ção, atribuindo ao observador o papel de decodificá-las.
Futurismo (1909): inspirado pelas inovações técnicas, rejeita agressivamente as tradições e convenções.
Expressionismo (1910): deforma a realidade para fazer uma leitura trágica e crítica do contexto social 

e político.
Dadaísmo (1916): utiliza o nonsense (falta de sentido; absurdo) para criticar radicalmente a sociedade, 

propondo uma ruptura com a lógica e com a realidade e opondo-se a uma arte refletida e premeditada. 
Surrealismo (1924): surge no pós-guerra e, assim como o dadaísmo, rebela-se contra a lógica, porém, 

voltando-se para o inconsciente, a loucura, os sonhos e os impulsos, motivado pelo advento da psicanálise.

Em Portugal, as disputas políticas continuam após a Proclamação da República em 1910, e em 1926 
um governo direitista chega ao poder com um golpe militar apoiado pela classe burguesa. Sete anos mais 
tarde começa a ditadura de Antonio de Oliveira Salazar, denominada Estado Novo, que perduraria até a 
Revolução dos Cravos (1974).

O nacionalismo português que marca o início da República dá origem ao movimento do saudosismo, 
que se propõe a devolver aos portugueses o ânimo da gloriosa época das navegações, mas visando novas 
realizações em vez da nostalgia. Do grupo de saudosistas vêm os artistas da primeira geração modernista 
portuguesa: Fernando Pessoa, Almeida Negreiros, Mário de Sá-Carneiro e o brasileiro Ronald de Carvalho.

Lançada em 1915, a revista Orpheu, apesar de ter se limitado a dois números, foi decisiva para a divulga-
ção da nova consciência estética proposta por esses artistas, alinhada às inovações das vanguardas europeias. 
Embora sem uma orientação estética definida, o grupo que se reuniu em torno de sua publicação tinha em co-
mum o objetivo de balançar os alicerces da cultura de Portugal, então estacionada, com uma produção literá-
ria confrontadora, frequentemente agressiva e irreverente. Um de seus organizadores, Mário de Sá-Carneiro, 
apostava na rebeldia contra a estética vigente e, para isso, valia-se de recursos do Cubismo e do Futurismo, que 
o ajudaram a formular uma obra focada na modernidade em crise.

Já a segunda geração apoiou-se na publicação da revista Presença, lançada em 1927. Como a ge-
ração anterior, os autores José Régio, João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca, Adolfo Casais 
Monteiro e Miguel Torga defenderam a originalidade e a inovação estética, sob o enfoque das incerte-
zas da vida moderna. 

Como marca dessa geração, vê-se a recusa em imprimir um caráter social na literatura. Seu principal 
representante, José Régio, compôs uma obra caracterizada pela introspecção e tom dramático, mostran-
do o homem moderno em conflito, carente do absoluto e incompatível com a sociedade.

Fernando Pessoa e os heterônimos 
Fernando Pessoa (1888-1935) é certamente o autor de maior destaque do Modernismo português. Além 

da literatura publicada em seu nome, é autor de obras assinadas por mais de 70 heterônimos com caracte-
rísticas próprias. Os principais são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, que têm não só 
estilo próprio, mas também biografia e convicções ideológicas.

Fernando Pessoa 
A obra lírica assinada pelo próprio Fernando Pessoa, reunida em Cancioneiro, retoma a tradição portugue-

sa e tem duas inclinações. Uma delas é o sensacionismo, segundo o qual as experiências conscientes provêm 
de sensações, que podem ser expressas nas estruturas do poema. A outra é o interseccionismo, que invoca 
tais sensações para relacionar o mundo interior com o exterior, gerando um novo ambiente em que essas duas 
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esferas são inseparáveis. A metalinguagem também se faz presente na obra do autor, que reflete so-
bre a vida e a arte e, frequentemente, aborda o tema da criação literária, principalmente a questão da 
sinceridade na literatura.

Pessoa também é autor de Mensagem, obra épica que escreveu ao longo da vida, em que narra 
a história e as glórias de Portugal, dialogando com Os Lusíadas, de Camões. Mensagem é associada 
ao movimento saudosista, mas também é marcada pela ironia com que retrata o desequilíbrio 
de heróis portugueses, como dom Sebastião. É uma obra inovadora, cujos temas recorrentes são 
a saudade e a melancolia, distanciando-se da estrutura rigorosa dos poemas épicos.

Alberto Caeiro
A obra assinada por esse heterônimo tem caráter intelectual, abstrato e filosófico, e aborda o pen-

samento e o conhecimento. Apesar disso, defende a simplicidade no contato com as coisas, sem a 
interferência da racionalização, e o uso dos sentidos para viver o momento com espontaneidade, 
longe de idealizações e teorias. Por isso, Pessoa e os outros heterônimos o viam como seu mestre.

Ricardo Reis
Inspirado por Alberto Caeiro, Ricardo Reis exalta a vida no campo como forma de se aproxi-

mar da simplicidade e da espontaneidade, empregando a tradição do Arcadismo, que também 
influencia os aspectos formais de sua obra. Ela reflete sua visão sobre a inevitabilidade da morte 
e a passagem do tempo, mostrando a inutilidade dos bens materiais e do apego.

Álvaro de Campos
O último heterônimo contrapõe-se aos demais por ser um homem urbano, influenciado 

pelo Futurismo em sua exultação da técnica e da modernidade. Todavia, a postura entusiástica 
é somente uma de suas fases, que também refletem a descrença nessa mesma modernidade e a 
crítica à decadência das relações humanas, que lhe causam amargura e vazio, como revelam 
estes versos de “Poema em linha reta”:

Poema em linha reta
Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil,
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,
Indesculpavelmente sujo,
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho,
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,
Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas,
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante,
Que tenho sofrido enxovalhos e calado,
Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda;
Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel,
Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes,
Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar,
Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado
Para fora da possibilidade do soco;
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas,
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho,
Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes – na vida…
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana,
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;
Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!
Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam.
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil?
[...]
Pessoa, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 352-353.
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(Mackenzie-SP) Texto para as questões de 1 a 3.

O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê,
Nem ver quando se pensa.
Mas isso (triste de nós que trazemos a alma     
 [vestida!)
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender [...].
Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa.

1. No contexto da obra do poeta, a imagem alma vestida (verso 6) pode ser cor-
retamente compreendida assim:
a) Desde a infância o indivíduo incorpora valores culturais com os quais de-

fine sua percepção de mundo e de vida.
b) O ser humano é fundamentalmente mesquinho: nunca se revela sincero 

nos relacionamentos.
c) Porque nascemos com o pecado original, a realização religiosa estará sem-

pre comprometida.
d) A essência da alma humana é inatingível.
e) Nosso espírito está sempre protegido dos apelos mundanos.

2. As estrofes confirmam a ideia de que, para Caeiro, o homem deve estabelecer 
com o mundo uma relação eminentemente:
a) metafísica.
b) emotiva.
c) racional.
d) sensorial.
e) espiritual.

3. Considere os seguintes aspectos da poesia de Caeiro: a liberdade formal, o 
vocabulário simples e a tendência ao discurso redundante. No contexto da 
obra do poeta esses traços:
a) são coerentes com o modo de ser despojado de um eu que busca integrar-

-se plenamente na natureza, avesso, portanto, a requintes estéticos.
b) são índices da relevante influência que o movimento futurista exerceu so-

bre Fernando Pessoa, criador do heterônimo.
c) são reflexos do equilíbrio interior de Caeiro, coerente, pois, com uma con-

cepção clássica de vida.
d) revelam certa falta de maturidade estética do próprio Fernando Pessoa, 

já que Caeiro foi seu primeiro heterônimo.
e) são contrários a uma proposta modernista e, por isso, coerentes com o 

fato de esse heterônimo, segundo seu criador, ter vivido em época muito 
antiga.

4. (Uepa) 

Como aludido, Ricardo Reis é um poeta doutrinário. Ele considera 
a existência humana um jogo em que, por definição, sairemos derro-
tados – o xeque-mate nos é aplicado pelas mãos hábeis e insondáveis 
do Destino.
oliveira, Paulo. Revista Discutindo Literatura, ano 1, 2. ed. 

Segundo a citação, Ricardo Reis – heterônimo pagão de Fernando Pessoa – 
põe a existência humana nas mãos das forças irrevogáveis do Destino. Há 
momentos que seus versos inflamam-se de tamanha consciência da brevi-

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Resposta: a
A – CERTA – No poema, o eu lírico lamenta que 
a alma esteja vestida, referindo-se aos valores 
culturais que medeiam a relação do sujeito 
com o mundo, impedindo a visão verdadeira 
das coisas.
B – ERRADA – O poema reflete sobre como o 
homem deve interagir com o mundo e valoriza 
o ato de ver como fonte de conhecimento; não 
há referência a relações interpessoais.
C – ERRADA – A referência à “alma” não leva o 
poema para o universo religioso; Caeiro rejeita 
concepções metafísicas.  
D – ERRADA – Ao lamentar que a alma esteja 
vestida, o eu lírico refere-se à impossibilidade 
de se ver realmente o mundo e não a uma ten-
tativa frustrada de compreender a própria in-
terioridade. 
E – ERRADA – A vestimenta da alma não é vista 
como aquilo que a protege, mas sim como o 
obstáculo para a real interação do sujeito com 
o mundo.

2. Resposta: d
Para Caeiro, o mundo só pode ser conhecido 
com a aplicação dos sentidos (“O essencial é 
saber ver”), dispensando o uso dos sentimen-
tos (alternativa “b”), do pensamento racional/
científico (alternativa “c”) e de referências 
religiosas/transcendentais (alternativas “a”  
e “e”).

3. Resposta: a
A - CERTA – As construções linguísticas mais 
simples estão adequadas ao pensamento de 
Caeiro, que valoriza o contato com a natureza e 
a simplicidade do pensamento, conduzido pelos 
sentidos, sem o apoio de tradições culturais. 
B – ERRADA – Álvaro de Campos, outro heterô-
nimo de Fernando Pessoa, revela influência do 
Futurismo em seus poemas sobre temas con-
temporâneos e urbanos, marcados pelo ritmo 
febril que imita as máquinas. Tal influência não 
é sentida em Caeiro.
C – ERRADA – Ricardo Reis, também heterôni-
mo criado por Fernando Pessoa, apoia-se nas 
concepções clássicas da vida, retomando 
ideias como o carpe diem, a busca pela felici-
dade moderada ou a indiferença frente às leis 
do destino. Essa tradição, provinda da filosofia 
clássica, não é vista nos poemas de Caeiro.
D – ERRADA – A opção por um estilo mais sim-
ples resulta de uma operação consciente por 
parte de Fernando Pessoa, que busca a coe-
rência de seu heterônimo, e não de uma fragi-
lidade técnica.
E – ERRADA – Segundo Fernando Pessoa, 
Caeiro teria vivido entre 1889 e 1915.
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dade da vida, que beiram a um pessimismo esnobe por considerar-se úni-
co sabedor de que tudo passa. Deste modo investe-se de certo didatismo 
e convida o leitor a atentar para a consciência de que nada somos, de que 
nada sabemos. Com base na citação e nessa afirmação, interprete os ver-
sos em que o poeta, afastando-se dessa linha, propõe uma meta apenas 
para si próprio.
a) “Ninguém, na vasta selva virgem
 Do mundo inumerável, finalmente
 Vê o Deus que conhece.”
b) “Seja qual for o certo,
 Mesmo para com esses
 Que cremos sejam deuses, não sejamos
 Inteiros numa fé talvez sem causa.”
c) “Deixemos, Lídia, a ciência que não põe
 Mais flores do que a Flora pelos campos
 Nem dá de Apolo ao carro
 Outro curso que Apolo.”
d) “Quero ignorado, e calmo
 Por ignorado, e próprio
 Por calmo encher meus dias.
 De não querer mais deles.”
e) “Não te destines que não és futura.
 Quem sabe se, entre a taça que esvazias,
 E ela de novo enchida, não te há sorte
 Interpõe o abismo?”

5. (Unicamp-SP) No poema abaixo, Alberto Caeiro compara o trabalho do poeta 
com o do carpinteiro.

XXXVI
E há poetas que são artistas 
E trabalham nos seus versos 
Como um carpinteiro nas tábuas! ... 
Que triste não saber florir! 
Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um 
   [muro 
E ver se está bem, e tirar se não está! ... 
Quando a única casa artística é a Terra toda 
Que varia e está sempre bem e é sempre a mesma.
Penso nisto, não como quem pensa, mas como 
   [quem respira, 
E olho para as flores e sorrio... 
Não sei se elas me compreendem 
Nem se eu as compreendo a elas, 
Mas sei que a verdade está nelas e em mim 
E na nossa comum divindade 
De nos deixarmos ir e viver pela Terra 
E levar ao colo pelas Estações contentes 
E deixar que o vento cante para adormecermos 
E não termos sonhos no nosso sono.
Poemas completos de Alberto Caeiro. In: Pessoa, Fernando.  
Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 1983. p. 156.

a) Por que tal comparação é feita? Por que ela é rejeitada pelo eu lírico na se-
gunda estrofe do poema? Justifique sua resposta.

b) Identifique duas características próprias da visão de mundo de Alberto 
Caeiro presentes na terceira estrofe. Justifique sua resposta.

4. Resposta: d
A – ERRADA – Os versos trazem considerações 
de caráter genérico (“ninguém”) sobre a ine-
xorabilidade do Destino, sugerindo que, mes-
mo que antecipado pelo pensamento, ele será 
sempre desconhecido.
B – ERRADA – Os versos incluem o leitor na re-
flexão, sugerindo que ambos – eu lírico e leitor 
– estejam atentos às condições do Destino, 
sem aderir integralmente a uma crença.
C – ERRADA – As considerações sobre o mundo 
aparecem como orientação para Lídia, sua in-
terlocutora, portanto, não há uma meta exclu-
sivamente pessoal.
D – CERTA – A reflexão sobre o destino e o de-
sejo de não lutar contra suas leis envolvem 
exclusivamente o eu lírico, que confessa o de-
sejo de manter-se lúcido e calmo diante da 
consciência da brevidade da vida.
E – ERRADA – O eu lírico sugere a imprevisibili-
dade da morte (a “sorte” que se pode colocar 
entre o esvaziar e o encher novamente uma 
taça) a partir de uma pergunta dirigida ao in-
terlocutor, sugerindo um conhecimento supe-
rior das leis da existência humana.

5. Respostas:
a) O eu lírico sugere que o “poeta” e o “car-
pinteiro” aproximam-se por realizar um traba-
lho calculado e técnico, representado na ima-
gem da “construção de um muro”. Essa con-
cepção racional da arte é rejeitada na segunda 
estrofe, na qual o eu lírico propõe uma con-
cepção mais próxima da harmonia e da espon-
taneidade da natureza.
b) Na terceira estrofe, afirma-se a preferência 
pela compreensão direta das coisas, sem a in-
tromissão da cultura ou da metafísica, eviden-
ciada no verso “Penso nisto, não como quem 
pensa, mas como quem respira,”. O verso tam-
bém mostra a valorização da apreensão senso-
rial, evidente, igualmente, em “E olho para as 
flores e sorrio.../Não sei se elas me compreen-
dem/nem se eu as compreendo a elas,”. Nota- 
-se também o objetivismo, presente em “Mas 
sei que a verdade está nelas e em mim”.
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Modernismo no Brasil -  
Primeira geração

  Contexto histórico e cultural 
O século XX começa no Brasil com governos que contribuem para a manutenção dos interesses 

das oligarquias rurais diante da relevância da exportação cafeeira para a economia nacional. Com o 
avanço do processo de industrialização, a necessidade de novos profissionais especializados cria 
oportunidades para as classes não dominantes. A migração interna, motivada pela crise da cultura 
canavieira, altera a estrutura social, que se transforma ainda mais com o grande contingente de imi-
grantes europeus que chega ao país. A experiência política e sindical dos imigrantes contribui para a 
difusão de ideias socialistas e para a luta por melhores condições de trabalho. Nesse contexto cres-
cem as tensões políticas, também impulsionadas pela fundação do Partido Comunista Brasileiro 
e do movimento tenentista.

A burguesia industrial em ascensão, que alça São Paulo à condição de estado líder, ganha destaque 
nesse momento de mudanças. A cidade torna-se propícia para ser o berço da vanguarda intelectual que 
surge. O projeto modernista então concebido não visava, contudo, ao envolvimento político: sua proposta 
era derrubar os padrões estéticos conservadores e expressar a nova realidade cosmopolita e industriali-
zada, em harmonia com as aspirações da nova burguesia.

  Semana de Arte Moderna de 1922 e seus desdobramentos  
Em fevereiro de 1922, ocorreu, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna, uma 

mostra de artes plásticas, acompanhada por apresentações literárias e musicais. De caráter contestador, 
o evento contribuiu para a consolidação do Modernismo, por ter promovido a reunião da produção ar-
tística de vanguarda e a discussão das novas tendências. 

Nos anos seguintes, várias publicações alimentaram tal discussão, dentre as quais o Manifesto da poesia 
Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, que propunha o resgate das raízes das culturas indígena e africana e 
sua incorporação a uma poesia sem preconceito linguístico, que valorizasse a produção cultural brasi-
leira. Esse debate ideológico prosseguiu, em 1928, com o Manifesto antropófago, do mesmo autor, cuja 
proposta era a de que o artista brasileiro “devorasse” as tendências europeias e, ao digeri-las, criasse uma 
nova arte nacional.

  Arte da primeira geração
Uma das propostas fundamentais da primeira geração do Modernismo é a valorização da cultu-

ra nacional. Esta deveria ser a base da produção artística, que incorporaria influências modernas 
do exterior, sem abrir mão de ser autenticamente brasileira. Em sua reflexão sobre a formação da 
cultura local, os modernistas reconhecem a mistura de fatores culturais nacionais e estrangeiros, 
recusando-se a ratificar a figura do nativo brasileiro autônomo e idealizado anteriormente propos-
ta pelo Romantismo.

O movimento em direção ao universo nacional evidencia-se, igualmente, na inclusão da fala popular 
nos experimentos estéticos dessa geração, que se distancia radicalmente dos recursos formais consagra-
dos por parnasianos e simbolistas. Apresenta-se, ainda, na escolha dos temas, que se apropriam do co-
tidiano – o movimento das metrópoles e os acontecimentos prosaicos.

Todas essas inovações acabam confrontando o gosto da burguesia, que compõe a maior parte do 
público com acesso à nova produção. A preferência pela estética mais conservadora persiste, já que a 
maioria não compreende a ruptura brusca com os padrões anteriores e, por isso, acaba, inclusive, tor-
nando-se alvo da crítica dos artistas, independentemente de estes precisarem dos recursos burgueses 
para viabilizar sua arte.

A primeira geração do Modernismo retrata temas do cotidiano, como o movimento das metrópoles e 
os acontecimentos prosaicos. Sua linguagem faz experimentos e é próxima da fala simples do brasileiro 
comum. Os autores dialogam com o Romantismo no que se refere à busca por uma identidade nacional. 
Distinguem-se dele, contudo, por buscarem um retrato não idealizado do nativo brasileiro.
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Oswald de Andrade 
Oswald de Andrade ajuda a dar forma ao Modernismo com seus manifestos e seu livro Pau-

-Brasil, de 1925, marcado pelos experimentos de linguagem.
Sua linguagem sintética e prosaica é explorada com irreverência em Memórias sentimentais de 

João Miramar e Serafim Ponte Grande, obras fundamentais do Modernismo. Nelas, a escrita tele-
gráfica aparece como a principal responsável pela libertação da sintaxe tradicional.

Raul Bopp 
Sua obra de maior destaque é Cobra Norato, um poema de 33 partes ambientado na Amazô-

nia. Bopp retoma mitos e lendas das culturas negra e indígena e faz um panorama da situação 
dos negros no Brasil. A liberdade na forma e na linguagem permeia sua obra.

Manuel Bandeira 
Um dos poetas brasileiros de maior relevância, faz experimentos com as estéticas romântica e 

simbolista antes de chegar ao lirismo prosaico de linguagem simples que se tornaria sua mar-
ca registrada. A aproximação da proposta modernista o leva a produzir poemas mais espontâ-
neos, com versos livres, e já carregados de seu lirismo característico.

A temática escolhida e a forma de abordá-la são bastante particulares, embora alinhadas com 
o universo cotidiano da primeira fase modernista: os pequenos acontecimentos rotineiros, a in-
fância, as ruas. O amor, a ausência e a morte, contudo, também são temas recorrentes.

Alcântara Machado 
A vida dos imigrantes, principalmete os italianos, foi o principal universo de sua obra. Um 

dos primeiros grandes autores do Modernismo paulista, retratou como ninguém a agitação da 
metrópole nas primeiras décadas do século XX. O estilo cinematográfico e a linguagem co-
loquial e concisa, assim como as onomatopeias, os estrangeirismos e a sintaxe inovadora, 
são característicos de sua prosa, que, com esses recursos, expressa muito bem o período de 
mudanças que a sociedade brasileira atravessava.

Mário de Andrade 
Artista eclético de muitas ocupações, é uma das fontes da inquietação e da inventividade 

que marcaram o início do Modernismo brasileiro. Sua poesia múltipla e complexa exemplifica 
os caminhos que a literatura modernista percorreu. O “Prefácio interessantíssimo” de seu livro 
Pauliceia desvairada (1921) explica a relação de sua obra poética com as tendências tradicionais 
e vanguardistas. Entre essas últimas, defendia o uso da linguagem popular e nacional, do ver-
so livre e da escrita automática, recurso popular entre os surrealistas.

Macunaína: o herói sem nenhum caráter, de 1928, é o grande destaque de sua prosa. A me-
tamorfose do “herói de nossa gente” – que dá nome à obra – em negro, branco e indígena ao 
longo da narrativa torna-o uma representação do povo brasileiro. A obra evidencia traços do 
Modernismo no Brasil, como a ruptura com a tradição dos heróis e o retrato de nossa cultura 
nativa, além de se valer da linguagem inventiva, com recursos como a omissão de pontuação e 
o uso de termos coloquiais. Veja o trecho inicial da obra.

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do 
medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Ura-
ricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma.

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não falando. Si 
o incitavam a falar exclamava:

— Ai! que preguiça!...
e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o 

trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na 
força do homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado mas si punha 
os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava pra ganhar vintém. E também espertava quando a fa-
mília ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as 
mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaiamuns diz-que habitando a água-doce por lá. 
AndrAde, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, 2008. p. 13-14.
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1. (Ufam) Sobre o Modernismo no Brasil, afirma-se corretamente que:
a) não obteve êxito em suas propostas, em nenhum aspecto.
b) se deu apenas na poesia, principalmente da década de 1930.
c) o movimento nasceu gorado, pois copiou os princípios das vanguardas 

europeias.
d) revolucionou o modo de se fazer literatura e pensar criticamente o país.
e) pretendia restabelecer a tradição romanesca no Brasil.

2. (PUC-RS) Para responder, ler o trecho de Memórias sentimentais de João Mira-
mar, de Oswald de Andrade.

A costa brasileira depois de um pulo de farol sumiu como um peixe. 
O mar era um oleado azul. O sol afogado queimava arranha-céus de 
nuvens. 

Dois pontos sujaram o horizonte faiscando longínquos bons dias 
sem fio. 

Os olhos hipócritas dos viajantes andavam longe dos livros – agora 
polichinelos sentados nas cadeiras vazias.

A aproximação do texto literário à prosa cinematográfica, caracterizada pela 
, permite afirmar que o fragmento acima, de autoria de Oswald de An-

drade, enquadra-se na estética .
a) simultaneidade de imagens – modernista
b) exaltação de objetos – romântica
c) presença da ironia – realista
d) idealização da paisagem – pós-moderna
e) exploração do local – simbolista

(Udesc) De acordo com a leitura do excerto e da obra Macunaíma, de Mário de 
Andrade, responda à questão 3.

Vei, a Sol
[...]
Quando Vei com suas filhas chegaram do dia e era boca da noite 

as moças que vinham na frente e encontraram Macunaíma e a por-
tuguesa brincando mais. Então as três filhas de luz se zangaram:

— Então é assim que se faz, herói! Pois nossa mãe Vei não falou pra 
você não sair da jangada e não ir brincar com outras cunhãs por aí?!

— Estava muito tristinho! o herói fez.
— Não tem que tristinho nem mané tristinho, herói! Agora que 

você vai tomar um pito de nossa mãe Vei!
E viraram muito zangadas pra velha:
— Veja, nossa mãe Vei, o que vosso genro fez! Nem bem a gente foi 

no cerradão que ele escapuliu, deu em cima duma boa, trouxe ela na 
vossa jangada e brincaram até mais não! Agora estão se rindo um pro 
outro!

Então a Sol se queimou e ralhou assim:
— Ara ara, ara, meus cuidados! Pois não falei pra você não dar em 

cima de nenhuma cunhã não!... Falei sim! E inda por cima você brinca 
com ela na jangada minha e agora estão se rindo um pro outro!

— Estava muito tristinho! Macunaíma repetiu.
— Pois si você tivesse me obedecido casava com uma de minhas 

filhas e havia de ser sempre moço e bonitão. Agora você fica pouco 
tempo moço tal-qualmente os outros homens e depois vai fican-
do mocetudo e sem graça nenhuma. Macunaíma sentiu vontade de 
chorar. Suspirou.

— Si eu soubesse...
AndrAde, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. p. 56-57.

1. Resposta: d
A – ERRADA – O Modernismo teve grande êxito 
em seu objetivo de propor uma nova literatura, 
capaz de associar as influências das vanguar-
das europeias aos impulsos e conteúdos da ar-
te nacional.
B – ERRADA – O Modernismo desenvolveu-se 
na poesia, prosa e teatro.
C – ERRADA – É notável a influência da arte 
europeia no desenvolvimento do Modernismo, 
contudo, ela não foi copiada; houve um apro-
veitamento crítico dos princípios que nortea-
ram a produção no continente europeu.
D – CERTA – Com o Modernismo, a literatura 
brasileira deixa de transplantar para o Brasil 
as tendências europeias, buscando uma produ-
ção que incorpore as sugestões externas a 
partir de uma avaliação crítica e do diálogo 
com a cultura nacional.
E – ERRADA – O Modernismo dialoga com algu-
mas tendências romanescas do Brasil, princi-
palmente com aquelas praticadas durante o 
Romantismo, como a tentativa de compreen-
der a origem do povo brasileiro, por exemplo. 
Contudo, não há uma tentativa de restabelecer 
essa tradição, que aparece subordinada a no-
vos princípios estéticos. Além disso, caracte-
rísticas típicas do estilo romanesco, como a 
ênfase na imaginação, aparecem agora rela-
cionadas a uma tentativa de compreensão da 
vida contemporânea.

2. Resposta: a
O modernista Oswald de Andrade propôs mar-
cantes inovações da forma. Nesse trecho do 
romance Memórias sentimentais de João 
Miramar, o autor vale-se da simultaneidade de 
imagens, sugerida, principalmente, pelo uso de 
períodos curtos e justapostos, articulados sem 
a intermediação de conjunções ou de expres-
sões que indiquem uma sequência temporal.
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3. Assinale a alternativa correta:
a) Macunaíma trai o pacto que fizera com Vei e, por isso, perde a imortalidade 

bem como a oportunidade de iniciar uma nova família: casar-se com uma das 
filhas de Vei.

b) Quando as filhas da luz encontraram Macunaíma brincando com outras 
cunhãs, justificaram a atitude dele pela tristeza em que se encontrava.

c) A mãe Vei, que era mensageira da luz, zangara-se com a portuguesa ao 
encontrá-la brincando com Macunaíma, pois tencionava transformá-la em 
uma cunhã.

d) As expressões “E inda por cima...” e “Si eu soubesse...” constituem infra-
ções ao padrão formal da língua escrita, em relação à ortografia, o que fere 
um dos objetivos da nova proposta da corrente modernista.

e) Da oração “Estava muito tristinho! o herói fez” infere-se que Macunaíma, 
ardiloso como era, tentava arranjar argumentos para convencer a cunhã a 
brincar com ele novamente.

4. (UFPR) Leia atentamente os trechos de poemas de Manuel Bandeira.

[...] Vede como primo
Em comer os hiatos!
Que arte! E nunca rimo
Os termos cognatos

O meu verso é bom
Frumento sem joio.
Faço rimas com
Consoantes de apoio.

Vai por cinquenta anos
Que lhes dei a norma:
Reduzi sem danos
A formas a forma. [...]
 (Os Sapos)

[...] Abaixo os puristas

Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis

Estou farto do lirismo namorador
Político
Raquítico
Sifilítico
De todo o lirismo que capitula ao que quer que seja  
    [fora de si mesmo. [...]
(Poética)

Sobre esses trechos, assinale a alternativa incorreta:

a) Há a reflexão sobre o próprio fazer poético, que propunha uma estética 
bem diferente da proposta por Olavo Bilac em “Profissão de Fé”.

b) No contexto de “Os Sapos”, há cinquenta anos o autor já tinha proposto 
normas rígidas para o fazer poético, antecipando o Parnasianismo.

c) Os Sapos são metáforas que se referem aos poetas parnasianos, que pri-
mavam por um rigor na métrica e na versificação.

d) Em forma de manifesto, Manuel Bandeira expressa boa parte da demanda 
dos modernistas quanto à forma de se fazer poesia.

e) O “lirismo raquítico e sifilítico”, que Bandeira combate, é próprio dos poetas 
ultrarromânticos do século XIX.

3. Resposta: a
A – CERTA – Vei havia proposto ao herói o ca-
samento com uma de suas filhas, o que lhe ga-
rantiria ficar sempre “moço e bonitão”. 
Contudo, Macunaíma mantém relações com 
uma cunhã, desrespeitando o combinado.
B – ERRADA – As filhas de Vei não aceitam a 
justificativa de Macunaíma, que explica a trai-
ção pela suposta tristeza que sentia.
C – ERRADA – A fala de Vei não traz uma repri-
menda à mulher que estava com o herói. O 
pacto não a envolvia.
D – ERRADA – O Modernismo procurou se apro-
ximar da fala popular, de que “inda” e “si” 
são exemplos.
E – ERRADA – Macunaíma procurava argumen-
tos para convencer Vei a perdoá-lo, e não para 
convencer a cunhã a estar com ele novamente.

4. Resposta: b
A – CERTA – Os dois textos refletem sobre a 
composição poética: o primeiro satiriza os 
princípios da composição parnasiana; o segun-
do propõe a liberdade de composição e critica 
o excesso de subjetividade romântica, que não 
atribui o poético à matéria do dia a dia.
B – ERRADA – A referência temporal “cinquen-
ta anos” refere-se à distância entre o tempo 
de escrita do poema, já em período de intro-
dução do Modernismo, e o período de vigência 
do Parnasianismo. Não se refere a período an-
terior ao Parnasianismo.
C – CERTA – O trecho reproduzido mostra parte 
de uma suposta fala dos sapos. Nela, eviden-
ciam-se princípios valorizados pelos parnasia-
nos, como a preocupação excessiva com as ri-
mas e a métrica, evidenciando que os sapos são 
metáforas dos poetas dessa escola literária.
D – CERTA – Manuel Bandeira, nos dois tre-
chos, critica algumas tradições da poesia bra-
sileira e reivindica a liberdade de construção, 
expressando, assim, o desejo modernista de 
ruptura.
E – CERTA – Ao mencionar o “lirismo namora-
dor”, “que capitula ao que quer que seja fora 
de si mesmo”, Bandeira alude aos ultrarro-
mânticos, cuja poesia foi marcada pelo exces-
so de sentimentalismo e pela recusa em reco-
nhecer o poético na matéria prosaica.
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Modernismo no Brasil - 
Segunda geração

  Contexto histórico e cultural
A subida de Getúlio Vargas ao poder, na década de 1930, marca o fim da República Velha no 

Brasil e a inauguração de uma fase de transformações profundas, diante da necessidade de moder-
nização do país para assumir posição mais relevante no contexto internacional. Foi um período de 
grande desenvolvimento industrial, mas também de atenção aos atrasos sociais que o interior 
do país sofria.

O mundo presencia o enfrentamento de duas ideologias opostas: o socialismo/comunismo, conso-
lidado pela Revolução Russa (1917), e o liberalismo, abalado pela Crise de 1929. Tendências totali-
tárias também crescem internacionalmente, como o nazismo alemão e o fascismo italiano. No Brasil, 
Vargas gradativamente passa a imitar o modelo do fascismo, implantando aos poucos um governo to-
talitarista, com o apoio da burguesia média, da Igreja, das classes latifundiária e industrial e também 
dos militares.

No campo das artes e da cultura, o advento do cinema comercial contribui para a popularização da 
arte, que ganha público por se tornar acessível às massas. A música ganha espaço paralelamente, tam-
bém em sua vertente mais popular.

Por terem se tornado mais acessíveis, os meios de comunicação também passam a ser usados para a 
propaganda política e a divulgação das ideologias correntes.

Assim, cresce a cobrança aos intelectuais por uma orientação ideológica: entre a perspectiva de 
igualdade e transformação social do comunismo e a estabilidade promovida pelo paternalismo fascista, 
que também poderia reduzir as desigualdades sociais.

  A segunda geração modernista
Nesse contexto, nasce nos anos 1930 a segunda geração do Modernismo brasileiro, que se divi-

de em diferentes correntes. Na prosa, terá destaque o romance regionalista e, na poesia, a corrente 
espiritualista.

O romance regionalista
Além de abordar os efeitos negativos da modernidade sobre o homem, a arte dos escritores da nova 

geração, comprometida politicamente, é usada para refletir sobre a condição nacional e as contradições 
do Brasil: rural e urbano, artesanal e industrial – moderno, porém desigual.

Associando as propostas modernistas ao regionalismo do período romântico, os autores procuram 
determinar os tipos brasileiros, abordando a identidade nacional sob o prisma das facetas regionais. No 
Nordeste, uma relevante geração de escritores produz obras de denúncia – conhecidas como “Romance 
de 30” –, tendo por foco os problemas da sociedade patriarcal, da seca, da cultura do açúcar em deca-
dência e do modelo latifundiário. Paralelamente, autores do Sul do Brasil, dentre os quais Érico Verís-
simo e Dyonélio Machado, expõem o contexto histórico e político de sua região e a luta pelo dinheiro.

Jorge Amado

Um dos autores mais lidos da literatura brasileira, sua obra reflete seu engajamento social e o coti-
diano da Bahia, sua terra natal.

Suas primeiras obras, como Cacau (1933), Mar morto (1936) e Capitães da areia (1937), relatam com 
lirismo as dificuldades das classes baianas mais pobres, tanto na zona rural quanto nas grandes cidades. 
Elas revelam a orientação comunista do autor: personagens como trabalhadores, prostitutas e meninos 
de rua são retratadas como estereótipos para denunciar a luta de classes e as relações de exploração 
e opressão na sociedade.

Já a segunda e mais conhecida fase de sua obra abrange títulos como Gabriela, cravo e canela 
(1958), Dona Flor e seus dois maridos (1966) e Tieta do agreste (1977). Esse período traz um rico 
painel da cultura baiana e seus costumes, deixando de lado o caráter de denúncia que marca a 
primeira fase de sua produção.
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José Lins do Rego
Sua obra é caracterizada por linguagem oral, pesquisa histórica, personagens fortes e 

imaginação. Dividiu sua própria produção literária em três ciclos. O ciclo da cana-de-açúcar, 
considerado o mais relevante, inclui obras como Menino de engenho e Fogo morto, romance de 
maior destaque. No ciclo do cangaço destaca-se Pedra bonita e, dentre os romances indepen-
dentes, Riacho doce.

Graciliano Ramos

Seus romances trazem em primeiro plano o homem em conflito com a natureza e a socieda-
de, mas também consigo mesmo, elaborando sua dimensão psicológica. Suas quatro primeiras 
obras são as mais relevantes: Caetés (1933), São Bernardo (1934), Angústia (1935) e Vidas secas 
(1938). No último deles, recursos como o discurso indireto livre, que permite ter um enten-
dimento psicológico das personagens, são empregados com grande domínio da técnica literária.

Raquel de Queirós
Autora de uma das obras mais importantes do “Romance de 30”, O quinze (1930), que narra 

duas histórias paralelas que acabam por se cruzar: a primeira é a do amor fracassado de Vicen-
te, criador de gado, e sua prima, a professora Conceição. A segunda é a da família de Chico Bento, 
que vive o drama da seca e a miséria dos retirantes. Ao mesmo tempo que retrata a vida no 
sertão, com foco no contraste econômico, o romance revela traços psicológicos das persona-
gens. No trecho reproduzido a seguir, o narrador tem acesso aos pensamentos e sentimentos 
de Conceição quando ela se lembra da ocasião em que recebera o convite para ser madrinha de 
Duquinha. Agora, evita tomar o próprio afilhado no colo, impressionada com o estado em que 
se encontra.

O quinze
Foi Conceição quem os descobriu, sentados pensativamente debaixo do Cajueiro: Chico Bento 

com os braços cruzados, e o olhar vago, Cordulina de cócoras segurando um filho, e um outro me-
nino mastigando uma folha, deixando escorrer-lhe pelo canto da boca um fio de saliva esverdeada.

[...]
Afinal ali estavam. Foi realmente com dificuldade que os identificou, apesar de seus olhos já se 

terem habituado a reconhecer as criaturas através da máscara costumeira com que as disfarçava 
a miséria.

E marchou para eles, com o coração estalando de pena, lembrando-se da última vez em que 
os vira, num passeio às Aroeiras feito em companhia do pessoal de Dona Idalina: Chico Bento, 
chegando do campo, todo encourado, e Cordulina muito gorda, muito pesada, servindo café às 
visitas em tigelinhas de louça.

Por sinal, nesse dia, Cordulina pedira a Conceição e a Vicente que aceitassem ser padrinhos da 
criança que estava por nascer.

Conceição, porém, nunca vira o afilhado. Já estava na cidade, ao tempo do batizado.
E lembrara-se de ter achado graça ao ver, na procuração que enviara, seu nome junto ao de Vicente, 

num papel sério, eclesiástico, em que eles se tratavam mutuamente por nós, bem expresso na fórmula 
final: “reservando para nós o parentesco espiritual”... Conceição gostara daquele nós de bom agouro, 
que simbolizava suas mãos juntas, unidas, colocadas protetoramente, pela autoridade da Igreja, sobre 
a cabeça do neófito...

Enfim, ali estavam.
E a criança que outro tempo trazia Cordulina tão gorda, era de certo aquela que lhe pendia do 

colo, e que agora a trazia tão magra, tão magra que nem uma visagem, que nem a morte, que só 
talvez um esqueleto fosse tão magro...

[...]
A moça dirigiu-se a Cordulina.
— E você, comadre, como vai? Tão fraquinha, hein?
A mulher respondeu tristemente:
— Ai, minha comadre, eu sei lá como vou!... Parece que ainda estou viva...
— É este, o meu afilhado?
Mas Conceição, que tivera a intenção de o tomar ao colo, recuou ante a asquerosa imundície da 

criança, contentando-se em lhe pegar a mão – uma pequenina garra seca, encascada, encolhida...
Queirós, Raquel de. O quinze. São Paulo: Siciliano, 1993. p. 88-89.
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Érico Veríssimo

Principal representante da literatura do Sul, tem sua obra caracterizada pela linguagem simples 
e narrativas envolventes. Na fase urbana, da década de 1930, os romances aliam a reflexão sobre 
a sociedade burguesa à elaboração psicológica das personagens. Destaca-se a trilogia Clarissa, Mú-
sica ao longe e Um lugar ao sol. Na fase histórica, das décadas de 1940-1950, a trilogia O tempo e o 
vento, sua obra mais importante, retoma a história do Rio Grande do Sul desde seus primórdios. 
Por fim, nas décadas de 1960-1970, Incidente em Antares e O senhor embaixador tratam de temas 
políticos, influenciados pela vigência de governos ditatoriais na América do Sul.

A poesia de 30
A poesia da segunda geração modernista é influenciada pelas conquistas estéticas dos au-

tores da geração anterior, como o verso livre e a linguagem mais cotidiana. Contudo, recur-
sos dos movimentos artísticos do fim do século XIX voltam a ganhar espaço, como as formas 
fixas da poesia.

As imagens sugestivas e a utilização de sinestesias, que caracterizam a poesia simbolista, apare-
cem, sobretudo, na poesia de tendência espiritualista, que tem por foco o confronto do homem 
com a realidade por meio da perspectiva espiritual. Essa tendência alcança também a prosa, em 
sua versão mais intimista.

Murilo Mendes

A obra do inquieto poeta mineiro é múltipla e variada; de início, carrega o nacionalismo 
irônico da primeira geração, para depois conquistar mais liberdade e se tornar uma poesia 
transformadora da realidade, de traços surrealistas, revelando também seu engajamento 
socialista. Em 1934 converte-se ao catolicismo e logo lança o livro Tempo e eternidade, em 
conjunto com Jorge de Lima. A partir de então a religiosidade marca presença em sua litera-
tura, paralelamente à angústia existencial de antes. Na década de 1950 aproxima-se dos ex-
perimentos da poesia concreta.

Jorge de Lima

Em 1914, faz sucesso com XIV poemas alexandrinos, de orientação parnasiana. Em 1925 
adere ao Modernismo, com a publicação de O mundo do menino impossível, e também à lingua-
gem coloquial e aos temas cotidianos. Os versos metrificados como os de seu primeiro livro 
são retomados ao longo da carreira. Torna-se católico juntamente com o amigo Murilo Mendes 
e, com ele, lança Tempo e eternidade (1934).

Seu Livro de sonetos (1949) inaugura em sua obra os procedimentos de criação surrealistas, 
mas sem trazer mudanças temáticas. O regionalismo nordestino surge em alguns momentos, 
mas se destaca em 1947, com os Poemas negros, que tratam da situação marginal dos negros no 
país e fazem um retrato da cultura afrodescendente. Em 1952, essa temática se consolida com 
Invenção de Orfeu, ponto alto de sua obra, que propõe a inovação da épica tanto ao abrir mão de 
marcas temporais e espaciais quanto ao considerar o sobrenatural e os sonhos.

Cecília Meireles

O espiritualismo é marca de sua poesia intimista, que frequentemente aborda a morte, a 
solidão, a finitude e o mistério da vida de forma reflexiva, filosófica e existencial. A na-
tureza é presença constante em seus poemas, como o gosto pelas metáforas e a temática do 
etéreo, sempre com delicadeza e linguagem musical. Em 1953 lança o Romanceiro da Incon-
fidência, sobre a Inconfidência Mineira, aumentando o destaque para as questões sociais – 
que nunca ignorou.

Vinicius de Moraes

Embora mais conhecido como compositor da bossa nova, escreveu poesia ao longo de toda 
a vida. O próprio autor distingue as duas fases de sua obra lírica ao lançar sua Antologia poética 
(1955): a primeira, mística, é marcada pela religiosidade de um eu lírico desesperado e an-
gustiado diante de seu pecado e sua culpa. Tem como traços característicos a linguagem solene 
e os temas espirituais, expressos em versos longos.
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Na segunda fase, predomina o tema do amor e do erotismo, abordado em diversas formas po-
éticas – algumas clássicas, como o soneto. O desejo, antes a mácula da alma, agora é a inspiração 
maior do poeta, que passa a renegar a religiosidade dos primeiros anos. No entanto, a temática 
social também é frequentemente abordada, como a guerra e as desigualdades sociais no Brasil.

Carlos Drummond de Andrade
Carlos Drummond de Andrade, um dos principais escritores da segunda geração modernis-

ta, inicia sua carreira literária ainda na década de 1920.
Nas inovações de seu primeiro livro, Alguma poesia, o poeta mineiro mostra sua adesão às 

ideias modernistas da primeira geração: verso livre, coloquialismo e irreverência, às vezes 
em forma de humor ácido.

Drummond já apresenta, contudo, traços da obra que produziria mais tarde, mais alinhada 
à segunda fase modernista, distanciando-se, desde o início, do nacionalismo característico da 
geração de 22. Os temas de sua poesia de reflexão são muitos, como questões metalinguís-
ticas, sociais, filosóficas e existenciais, além de uma maior liberdade, criando novos cami-
nhos e, eventualmente, recuperando elementos da tradição que a primeira geração repudiava.  
O poema “Notícias” exemplifica a poética participativa que cultivou na década de 1940, em que 
são frequentes as referências aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Destaca-se a ima-
gem do telegrama, que, deixando de apenas comunicar os fatos e as mortes, passa a clamar pela 
ação dos homens na última estrofe.

O crítico Affonso Romano de Sant’Anna propõe a divisão da obra de Drummond em três fases.

 � Eu maior que o mundo: Alguma poesia (1930) e Brejo das almas (1934). Questões amo-
rosas e existenciais, vida em sociedade.

 � Eu menor que o mundo: Sentimento do mundo (1940), José (1942), A rosa do povo 
(1945). Poesia social.

 � Eu igual ao mundo: Novos poemas (1948), Claro enigma (1951), Fazendeiro do ar (1955), 
Vida passada a limpo (1959), Lição de coisas (1962). Filosófico-metafísica e negatividade.

Notícias
Entre mim e os mortos há o mar
e os telegramas.
Há anos que nenhum navio parte
nem chega. Mas sempre os telegramas
frios, duros, sem conforto.

Na praia, e sem poder sair.
Volto, os telegramas vêm comigo.
Não se calam, a casa é pequena
para um homem e tantas notícias.

Vejo-te no escuro, cidade enigmática.
Chamas com urgência, estou paralisado.
De ti para mim, apelos,
de mim para ti, silêncio.
Mas no escuro nos visitamos.

Escuto vocês todos, irmãos sombrios.
No pão, no couro, na superfície
macia das coisas sem raiva,
sinto vozes amigas, recados
furtivos, mensagens em código.

Os telegramas vieram no vento.
Quanto sertão, quanta renúncia atravessaram!
Todo homem sozinho devia fazer uma canoa
e remar para onde os telegramas estão chamando.
AndrAde, Carlos Drummond de. In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 154-155.
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1. (Unifesp) A questão toma por base o fragmento.

[Sem-Pernas] queria alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém 
que com muito amor o fizesse esquecer o defeito físico e os muitos 
anos (talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, mas para ele 
seriam sempre longos anos) que vivera sozinho nas ruas da cidade, 
hostilizado pelos homens que passavam, empurrado pelos guardas, 
surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família. Vivera na 
casa de um padeiro a quem chamava “meu padrinho” e que o surra-
va. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o libertaria. Sofreu 
fome, um dia levaram-no preso. Ele quer um carinho, u’a mão que 
passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se esquecer da-
quela noite na cadeia, quando os soldados bêbados o fizeram correr 
com sua perna coxa em volta de uma saleta. Em cada canto estava um 
com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas 
desapareceram. Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daque-
la hora. Corria na saleta como um animal perseguido por outros mais 
fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo. E a borracha zunia nas suas 
costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito, de-
pois, não sabe como, as lágrimas secaram. Certa hora não resistiu mais, 
abateu-se no chão. Sangrava. Ainda hoje ouve como os soldados riam 
e como riu aquele homem de colete cinzento que fumava um charuto.
AmAdo, Jorge. Capitães da areia.

Considere as afirmações seguintes:
 I. O fragmento do romance, ambientado na cidade de Salvador das primei-

ras décadas do século passado, aborda a vida de uma criança em situação 
de absoluta exclusão social e violência, o que destoa do projeto literário e 
ideológico dos escritores brasileiros que compõem a “Geração de 30”.

 II. Valendo-se das conquistas do Modernismo, o romance apresenta lingua-
gem fluente e acessível ao grande público, utilizando-se de um português 
coloquial, simples, próximo a um modo natural de falar, com o largo em-
prego da frase curta e econômica.

 III. Sem-Pernas é uma personagem que, embora encarne um tipo social clara-
mente delimitado, o do menino “pobre, abandonado, aleijado e discrimina-
do”, adquire alguma profundidade psicológica, à medida que seu passado e 
suas experiências dolorosas vêm à tona.

Conforme o texto, está correto o que se afirma apenas em:
a) I.
b) II.

c) III.
d) I e II.

e) II e III.

2. (Fuvest-SP)

Receita de mulher
As muito feias que me perdoem
Mas beleza é fundamental. É preciso
Que haja qualquer coisa de flor em tudo isso
Qua lquer coisa de dança, qualquer coisa de

[haute-couture*
Em tudo isso (ou então
Que  a mulher se socialize elegantemente

[em azul, como na República Popular Chinesa).
Não há meio-termo possível. É preciso
Que tudo isso seja belo. É preciso que súbito
Tenh a-se a impressão de ver uma garça apenas

[pousada e que um rosto
Adqu ira de vez em quando essa cor só

[encontrável no terceiro minuto da aurora.
Vinicius de Moraes.

* haute-couture: alta-costura.

1. Resposta: e
I – ERRADA – A abordagem da vida marginaliza-
da dos meninos de Salvador não destoa do pro-
jeto literário e ideológico do Romance de 30, 
voltado para a denúncia de problemas sociais. 
Capitães da Areia discute questões importantes, 
como a ausência do Estado, o preconceito so-
cial, a luta dos trabalhadores, entre outros.
II – CERTA – O romance apresenta períodos 
predominantemente curtos, com construção 
sintática simples e coloquialismos, para se 
aproximar da linguagem popular, uma proposta 
que já havia sido colocada em prática pelos 
primeiros modernistas. 
III – CERTA – Sem-Pernas apresenta caracterís-
ticas que o aproximam de um tipo social, toda-
via, ao longo do romance exploram-se questões 
mais íntimas, relativas, por exemplo, às causas 
de sua revolta (apresentadas no fragmento) ou 
à difícil relação com as figuras femininas.

2. Resposta: b
A – ERRADA – Na primeira fase da poética de 
Vinícius de Moraes, vê-se, frequentemente, o 
conflito entre religiosidade e culpa, mas este 
não está presente em “Receita de mulher”, que 
tematiza a beleza feminina e sugere o desejo 
sexual delicadamente, sem evidenciar um cará-
ter “libertino” ou o remorso por tal sentimento.
B – CERTA – Em “Receita de mulher”, o eu líri-
co sugere o desejo por meio do encantamento 
estético, gerado pela visão de atributos femi-
ninos identificados como belos (“qualquer coi-
sa de flor”, “qualquer coisa de dança”, etc.). 
Ao lado da delicadeza, aparece também a pro-
vocação, já que o poema se inicia com o pedi-
do de perdão às mulheres “muito feias”.
C – ERRADA – O poema não alude ao envelheci-
mento e a um arrefecimento do desejo sexual. 
Concentra-se no encantamento produzido por 
uma bela mulher.
D – ERRADA – O amor é visto como resultado 
de um encantamento estético, estando disso-
ciado de qualquer referência à coisificação tí-
pica da contemporaneidade.
E – ERRADA – A descrição da “mulher perfei-
ta” não contempla elementos típicos do Brasil 
ou da Europa; o eu lírico busca referências 
universais.
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No conhecido poema “Receita de mulher”, de que se reproduziu aqui um ex-
certo, o tratamento dado ao tema da beleza feminina manifesta a:
a) oscilação do poeta entre a angústia do pecador (tendo em vista sua educação 

jesuítica) e o impudor do libertino.
b) conjugação, na sensibilidade do poeta, de interesse sexual e encantamen-

to estético, expresso de modo provocador e bem-humorado.
c) idealização da mulher a que chega o poeta quando, na velhice, arrefeceu-

-lhe o desejo sexual.
d) crítica ao caráter frívolo que, por associar-se ao consumo, o amor assume 

na contemporaneidade.
e) síntese, pela via do erotismo, das tendências europeizantes e nacionalis-

tas do autor.

(Fuvest-SP) Texto para questões 3 e 4.

A Rosa de Hiroxima
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.
morAes, Vinicius de. Antologia poética.

3. Neste poema,
a) a referência a um acontecimento histórico, ao privilegiar a objetividade, 

suprime o teor lírico do texto.
b) parte da força poética do texto provém da associação da imagem tradi-

cionalmente positiva da rosa a atributos negativos, ligados à ideia de 
destruição.

c) o caráter politicamente engajado do texto é responsável pela sua despreo-
cupação com a elaboração formal.

d) o paralelismo da construção sintática revela que o texto foi escrito origi-
nalmente como letra de canção popular.

e) o predomínio das metonímias sobre as metáforas responde, em boa medi-
da, pelo caráter concreto do texto e pelo vigor de sua mensagem.

4. Os aspectos expressivo e exortativo do texto conjugam-se, de modo mais evi-
dente, no verso:

a) “Mudas telepáticas”. (v. 2)
b) “Mas oh não se esqueçam”. (v. 9)
c) “Da rosa da rosa”. (v. 10)
d) “Estúpida e inválida”. (v. 14)
e) “A antirrosa atômica”. (v. 16)

5

10

15

3. Resposta: b
A – ERRADA – Embora faça referência ao lança-
mento da bomba atômica na cidade de Hiroxima, 
um fato objetivo, a abordagem evidencia a subje-
tividade na exploração das imagens inusitadas, 
que sugerem a indignação do eu lírico.
B – CERTA – A imagem da “rosa” mantém sua 
proximidade com imagens femininas, contudo, 
também como estas está associada à destruição. 
Transformada em “antirrosa atômica”, ela perde 
seus atributos positivos (cor e perfume) e sua 
própria identidade (“sem rosa sem nada”) para 
se tornar a “rosa radioativa/estúpida e inválida”.
C – ERRADA – A segunda geração do 
Modernismo procurou associar o engajamento 
social às conquistas formais. Em “A Rosa de 
Hiroxima”, a crítica social é apresentada em 
um poema de grande elaboração estética, visí-
vel na construção das imagens inusitadas, na 
métrica que se divide em pentassílabos (ver-
sos 1 a 10; 17 e 18) e hexassílabos (versos 11 a 
16), entre outros recursos.
D – ERRADA – O paralelismo da construção sin-
tática (repetição de estruturas) não é um re-
curso utilizado apenas na tradição popular. 
Neste poema, apresenta um alto grau de ela-
boração, visível nas associações imprevistas 
de termos (como “mudas telepáticas”) que 
complementam os versos em paralelismo.
E – ERRADA – O poema apresenta tanto meto-
nímias quanto metáforas. Não se pode atribuir 
às metonímias e a seu caráter mais concreto o 
vigor da mensagem, produzido, em grande me-
dida, pela metáfora da rosa para representa-
ção da bomba.

4.  Resposta: b
O poema vale-se de linguagem conativa ou 
apelativa, já que há, desde o início, uma exor-
tação à ação do leitor (“pensem”). Essa exor-
tação é reforçada pelo imperativo negativo em 
“Mas oh não se esqueçam”, em que também 
aparece a função emotiva ou expressiva pelo 
uso da interjeição “oh”, que evidencia o senti-
mento do falante. 
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Modernismo no Brasil -  
Terceira geração

  Contexto histórico e cultural
A ditadura de Getúlio Vargas governa o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. O país 

envia tropas para combater na Itália na frente antifascista, composta dos Estados Unidos e de 
outros países democráticos. O retorno dos combatentes causa comoção e acaba por acelerar as 
pressões pelo restabelecimento da democracia, o que contribui para a renúncia de Vargas em 
outubro de 1945. O general Eurico Gaspar Dutra vence as eleições presidenciais em dezembro e 
promulga a nova Constituição brasileira em 1946.

Durante o governo de Dutra, que termina em 1951, o Brasil posiciona-se ao lado dos Estados 
Unidos na Guerra Fria – o período de disputa entre os países comunistas e os estadunidenses por 
áreas de influência no globo. Como consequência, os partidos de esquerda passam a ser proibi-
dos e perseguidos no país.

Em 1951, o voto direto elege Getúlio Vargas, que volta a governar o Brasil, dando continui-
dade à sua política nacionalista e populista. Pressionado, Vargas comete suicídio em 1954; o 
contexto contribui para a eleição de Juscelino Kubitschek, que governa o país de 1956 a 1961.

Este período, de grande crescimento urbano, caracteriza-se pelo avanço dos transportes, da 
energia e da indústria de base e pela construção de Brasília, fundada em 1960.

Caracteriza-se, igualmente, pela efervescência da arte, impulsionada pela modernização e expansão 
da imprensa, que passa a dar mais destaque para a produção cultural nacional. O Brasil começa a ex-
portar tendências em vez de somente incorporá-las – na arquitetura, na música e nas artes plásticas, 
por exemplo. O abstracionismo, em ascendência no exterior, ganha espaço nas novas instituições cultu-
rais fundadas no país, como o Museu de Arte de São Paulo, Masp, e o Museu de Arte Moderna, MAM.

  A terceira geração modernista
A literatura em prosa da terceira geração avança no tratamento da dimensão psicológica do ho-

mem comum, que já havia se tornado protagonista da produção literária da segunda fase do Moder-
nismo brasileiro. Para isso, vale-se de novos recursos linguísticos, como ocorre na obra de Clarice 
Lispector e na de Guimarães Rosa – protagonistas da chamada ficção de vanguarda brasileira. Tam-
bém têm destaque a poesia exata de João Cabral de Melo Neto e o teatro inovador de Nelson Rodri-
gues e Ariano Suassuna.

Guimarães Rosa

Em 1946, lança o livro de contos Sagarana. Desde essa publicação, sua literatura, que dá novos con-
tornos ao regionalismo brasileiro, já é vista como vanguardista, magistral e complexa, de difícil 
interpretação. Retoma o interesse regional, mas de forma totalmente nova, e consolida um mundo fic-
cional que inspira outras linguagens artísticas, como o cinema, a música e o teatro.

Seu trabalho como estudioso erudito da língua portuguesa, aliado ao interesse pela língua e cultura 
populares, contribui para a sua criatividade e inovação no uso do idioma, que coloca lado a lado a fala 
local, neologismos, arcaísmos e termos eruditos. 

Também inovadores são o narrador participante do contexto regional e as narrativas surpreenden-
tes e variadas. Sua obra conta muitos “causos” que lembram a tradição oral e incorpora o imaginário 
religioso e cultural do sertão, muitas vezes assumindo um caráter fantástico. É o que vemos em Gran-
de Sertão: veredas (1956), que explora o tema do Bem e do Mal nas reflexões do jagunço Riobaldo, já 
idoso, sobre ter feito ou não um pacto com o diabo.
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Agora, bem: não queria tocar nisso mais – de o Tinhoso; chega. Mas tem um porém: 
pergunto: o senhor acredita, acha fio de verdade nessa parlanda, de com o demônio se 
poder tratar pacto? Não, não é não? Sei que não há. Falava das favas. Mas gosto de toda 
boa confirmação. Vender sua própria alma... Invencionice falsa! E, alma, o que é? Alma tem 
de ser coisa interna supremada, muito mais do de dentro, e é só, do que um se pensa: ah, 
alma absoluta! Decisão de vender alma é afoitez vadia, fantasiado de momento, não tem a 
obediência legal. Posso vender essas boas terras, daí de entre as Veredas-Quatro – que são 
dum senhor Almirante, que reside na capital federal? Posso algum!? Então, se um menino 
menino é, e por isso não se autoriza de negociar... E a gente, isso sei, às vezes é só feito 
menino. Mal que em minha vida aprontei, foi numa certa meninice em sonhos – tudo cor-
re e chega tão ligeiro; será que se há lume de responsabilidades? Se sonha; já se fez... Dei 
rapadura ao jumento! 
Ahã. Pois. Se tem alma, e tem, ela é de Deus estabelecida, nem que a pessoa queira ou não 
queira. Não é vendível. O senhor não acha? Me declare, franco, peço. Ah, lhe agradeço. Se vê 
que o senhor sabe muito, em ideia firme, além de ter carta de doutor. Lhe agradeço, por tanto. 
Sua companhia me dá altos prazeres.

Em termos, gostava que morasse aqui, ou perto, era uma ajuda. Aqui não se tem convívio 
que instruir. Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se forma mais 
forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso...

Eh, que se vai? Jàjá? É que não. Hoje, não. Amanhã, não. Não consinto. O senhor me des-
culpe, mas em empenho de minha amizade aceite: o senhor fica. Depois, quinta de-manhã-
-cedo, o senhor querendo ir, então vai, mesmo me deixa sentindo sua falta. Mas, hoje ou 
amanhã, não. Visita, aqui em casa, comigo é por três dias!

[...]

Guimarães rosa, João. Grande sertão: veredas. 19. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 40-41.

Riobaldo conta sua vida a um “doutor”, um homem com formação que viera da cidade. Des-
se modo, confrontam-se a cultura urbana e científica à cultura regional, marcada pela religiosi-
dade e pela crendice.

O trecho em questão exemplifica o inventivo trabalho de Guimarães Rosa com a linguagem, 
que procura a identificação com a oralidade. Nota-se também o interessante manejo da inter-
locução: as reações do ouvinte só são percebidas pela própria fala de Riobaldo. Sua narrativa é 
pontuada por interrogações, interjeições e reticências, que pedem a cumplicidade daquele. O 
narrador também alterna suas reflexões presentes e suas histórias passadas; assim, faz um jogo 
entre passado e presente, além do jogo entre narrador e interlocutor.

Grande Sertão: veredas é considerado uma das mais relevantes obras da literatura brasileira e 
foi recebido com espanto e elogios da crítica.

Clarice Lispector
A autora publica, em 1944, sua primeira obra, o romance Perto do coração selvagem. Sua lite-

ratura é intimista, de cenário urbano, e narra poucos acontecimentos objetivos, dando espaço 
para a dimensão psicológica das personagens, seus sentimentos e reflexões, expressos por 
meio do fluxo de consciência. Como a própria autora afirma, era “menos interessada nos fatos 
em si do que na repercussão desses fatos sobre o indivíduo”. 

Caracteriza sua obra a presença de epifanias, isto é, de revelações súbitas motivadas por 
acontecimentos banais. No conto “Amor”, por exemplo, a perfeição do mundo de Ana – mãe, 
dona de casa e mulher – é rompida pela piedade que um cego lhe inspira, contribuindo para 
que perceba as contradições da existência e sua própria vulnerabilidade.

Os romances, que retratavam com profundidade suas personagens femininas, assim como 
sua própria experiência como uma das primeiras repórteres brasileiras, atraíram atenção para a 
causa da emancipação da mulher, inspirando suas contemporâneas – mesmo sem que Clarice 
aderisse abertamente a ela.
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Amor
Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. 

Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando 
conforto, num suspiro de meia satisfação.

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, 
exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. [...] Ela plantara as sementes que 
tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. [...]

Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. 
Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto sentia-se mais sólida do que 
nunca, seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava blusas para os me-
ninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. [...] com o tempo, seu gosto pelo decorativo 
se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de 
aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa; a vida podia ser feita 
pela mão do homem.

[...]
O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá tinha tempo de descansar. Foi então 

que olhou para o homem parado no ponto.
A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se man-

tinham avançadas. Era um cego.
O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila esta-

va sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego mascava chicles.
[...] o bonde deu uma arrancada súbita jogando-a desprevenida para trás, o pesado saco de tricô 

despencou-se do colo, ruiu no chão [...].
Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida. Uma expressão 

de rosto, há muito não usada, ressurgia-lhe com dificuldade, ainda incerta, incompreensível. O 
moleque dos jornais ria entregando-lhe o volume. Mas os ovos se haviam quebrado no embrulho 
de jornal. [...]

Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mas-
cando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito.

[...]
Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse. [...] E um cego mas-

cando goma despedaçava tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea 
doce, até a boca.

[...]
Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. [...]
Não havia como fugir. [...] De que tinha vergonha? É que já não era mais piedade, não era só 

piedade: seu coração se enchera com a pior vontade de viver.
[...] Hoje de tarde alguma coisa tranquila se rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, 

triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, 
segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver.

Acabara-se a vertigem de bondade.
E, se atravessara o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante 

sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena 
flama do dia.

Lispector, Clarice. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 19-29.

João Cabral de Melo Neto 
Sua poesia racional destaca-se pela objetividade, pela precisão, pelo planejamento formal 

e pela recusa da ideia de inspiração. 
Em 1956 lança Duas águas, que reunia toda sua obra publicada até então e anunciava já no tí-

tulo as duas tendências temáticas que sua obra seguiria: o drama do Nordeste que aparece, entre 
outros, no célebre Morte e vida severina, e a própria linguagem poética.
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Em grande parte da poesia de João Cabral, a questão metalinguística está em pauta; os poemas 
discutem a própria concepção do fazer poético. Estão em vigor a construção racional e a recusa 
do sentimentalismo lírico. A escrita poética está posta, exclusivamente, no âmbito do trabalho 
intelectual e a ideia de inspiração é rejeitada. Tal despersonalização explica a frequência com 
que o escritor foi associado às figuras do arquiteto e do engenheiro. Aliás, cabe a essa última 
imagem representar a figura do poeta em seu projeto de escrita em “O engenheiro”, um de seus 
poemas mais famosos.

A luz, o sol, o ar livre 
envolvem o sonho do engenheiro. 
O engenheiro sonha coisas claras: 
Superfícies, tênis, um copo de água. 

O lápis, o esquadro, o papel; 
o desenho, o projeto, o número: 
o engenheiro pensa o mundo justo, 
mundo que nenhum véu encobre. 

[...]
A água, o vento, a claridade, 
de um lado o rio, no alto as nuvens, 
situavam na natureza o edifício 
crescendo de suas forças simples.

meLo Neto, João Cabral de. O engenheiro. In: Os melhores poemas de João Cabral de Melo Neto. São Paulo: Global, 1998. p. 19.

O teatro de Nelson Rodrigues e Ariano Suassuna
Nelson Rodrigues é o fundador do teatro moderno no Brasil. Sua peça Vestido de noiva (1943) 

provoca uma verdadeira revolução no teatro brasileiro, contando com três palcos simultâneos: 
a realidade, a memória e a alucinação da protagonista Alaíde. Assim fornece ao público acesso 
à subjetividade da personagem, como mostra o trecho:

(Apaga-se o plano da alucinação. Luz no plano da memória. Pai e mãe.)
Mãe – Cruz! Até pensei ter visto um vulto – ando tão nervosa. Também esses corredores! A 

alma de madame Clessi pode andar por aí... e...
Pai – Perca essa mania de alma! A mulher está morta, enterrada!
Mãe – Pois é...
(Apaga-se o plano da memória. Luz no plano da alucinação.)
Madame Clessi – Mas o que foi?
Alaíde – Nada. Coisa sem importância que eu me lembrei. (forte) Quero ser como a senhora. 

Usar espartilho. (doce) Acho espartilho elegante!
Madame Clessi – Mas seu marido, seu pai, sua mãe e... Lúcia?
Homem (para Alaíde) – Assassina!

rodriGues, Nelson. In: Teatro completo I: peças psicológicas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p. 116-117.

O autor aborda a realidade da pequena burguesia urbana. Costuma-se dizer que suas peças 
oferecem ao espectador um olhar pelo “buraco da fechadura”. Através dele, divisa a tragédia e a 
corrupção moral: ciúme, sexo, adultério, crimes, suicídios, incesto, etc.

Dramaturgo como Rodrigues, Ariano Suassuna também inovou o teatro. Lidou principal-
mente com temas regionais em suas obras, que combinam cultura popular e erudita. Devido 
a esse interesse, concebeu, na década de 1970, o Movimento Armorial, que funde os grandes 
clássicos da literatura com a tradição regional – sobretudo a nordestina – para criar uma esté-
tica nacional popular. Incorpora elementos clássicos para revalorizar a cultura nordestina, di-
ferenciando-a da cultura de massa.

Sua obra mais célebre é o Auto da compadecida (1955), que foi representada no teatro várias ve-
zes e também chegou ao cinema, em 1969. Mistura a sátira, o fundo moral e religioso do teatro 
popular medieval (como o de Gil Vicente) e a literatura de cordel, dos cantadores nordestinos.
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1. (Ufla-MG) Leia o texto abaixo para responder à questão 1.

[...]
Mas Primo Argemiro anda sem se voltar. Agora atravessa o matinho.
— I - v - v - v!... O primeiro calafrio... A maleita já chegou...
[...]
O começo do acesso é bom, é gostoso: é a única coisa boa que a vida 

ainda tem. Para, para tremer. E para pensar. Também.
Estremecem, amarelas, as flores da aroeira. Há um frêmito nos cau-

les rosados de erva-de-sapo. A erva-de-anum crispa as folhas, longas, 
como folhas de mangueira. Trepidam, sacudindo as suas estrelinhas 
alaranjadas, os ramos da vassourinha. Tirita a mamona, de folhas pe-
ludas, como o corselete de um caçununga, brilhando em verde-azul. 
A pitangueira se abala, do jarrete à grimpa. E o açoita cavalos derruba 
frutinhas fendilhadas, entrando em convulsões.

— Mas, meu Deus, como isto é bonito! Que lugar bonito p’r’a gente 
deitar no chão e se acabar!...

É o mato, todo enfeitado, tremendo também com a sezão.
Guimarães rosa, João. Sarapalha (fragmento).

Nesse trecho, verifica-se a utilização do seguinte recurso estético:
a) Atribuir à natureza a condição de personagem principal.
b) Descrever minuciosamente a natureza local, com o objetivo de valorizá-la.
c) Assumir a perspectiva de que somente a natureza tem papel relevante.
d) Integrar as personagens aos ambientes em que vivem.

2. (PUC-RS) Para responder à questão, ler o trecho do conto “As margens da 
alegria”, de Guimarães Rosa.

ESTA É A ESTÓRIA. Ia um menino, com os Tios, passar dias no lu-
gar onde se construía a grande cidade. Era uma viagem inventada no 
feliz; para ele, produzia-se em caso de sonho. Saíam ainda com o escu-
ro, o ar fino de cheiros desconhecidos. A Mãe e o Pai vinham trazê-lo ao 
aeroporto. (...) O voo ia ser pouco mais de duas horas. O menino fremia 
no acorçoo, alegre de se rir para si, confortavelzinho, com um jeito de 
folha a cair. A vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. 
Mesmo o afivelarem-lhe o cinto de segurança via forte afago, de prote-
ção, e logo novo senso de esperança: ao não sabido, ao mais. Assim um 
crescer e desconter-se – certo como o ato de respirar – o de fugir para o 
espaço em branco. O Menino.

De acordo com o texto, afirma-se:
 I. O menino experimentava sensações até então inusitadas no enfrentamen-

to do desconhecido, com sentimentos de entusiasmo e de descoberta.

 II. A viagem parecia encaminhar-se na direção do não sabido e da revelação 
de algo extraordinário.

 III. O viajante sentia medo e até dificuldade de respirar durante o percurso, 
e tinha vontade de fugir do seu destino.

 IV. A viagem de avião daria ao menino o acesso a uma cidade ainda sem história.
A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) I, II e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

1. Resposta: d
No trecho de “Sarapalha”, conto de Guimarães 
Rosa, Primo Argemiro sofre com a maleita, que 
provoca a sezão, isto é, uma febre intermitente. 
O acesso que sofre é transferido para as plan-
tas, que passam, em sua visão, a trepidar como 
ele. Natureza e homem, neste e nos demais 
contos de Guimarães Rosa, estão integrados.

2. Resposta: d
I - CERTA – Em “Era uma viagem inventada no 
feliz; para ele, produzia-se em caso de sonho” 
evidencia-se o “enfrentamento do desconheci-
do” e o “sentimento de entusiasmo”. 
II – CERTA – O trecho “e logo novo senso de 
esperança: ao não sabido, ao mais” mostra 
que há expectativa de contato com algo radi-
calmente novo.
III – ERRADA – O voo lhe dava sensação de se-
gurança, como explicita o trecho “mesmo o 
afivelarem-lhe o cinto de segurança via forte 
afago, de proteção”. Além disso, mostra o de-
sejo de “fugir para o espaço em branco”, sím-
bolo do destino a que se dirige.
IV – CERTA – O local a que se dirige o menino é 
um “espaço em branco”, portanto, confirma-se 
a ideia de ser uma “cidade ainda sem história”.
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3. (ESPM-SP) 

Questão de pontuação
Todo mundo aceita que ao homem
cabe pontuar a própria vida:
que viva em ponto de exclamação
(dizem: tem alma dionisíaca)

viva em ponto de interrogação
(foi filosofia, ora é poesia)
viva equilibrando-se entre vírgulas
e sem pontuação (na política)

O homem só não aceita do homem
que use a só pontuação fatal:
que use, na frase que ele vive
o inevitável ponto-final.
João Cabral de Melo Neto

Assinale a afirmação inaceitável sobre o poema:
a) A exclamação estaria relacionada a uma vida exuberante, prazerosa, arre-

batada.
b) Há um questionamento existencial sob vários pontos de vista humanos.
c) Numa suposta vida atribulada, o homem deve buscar equilíbrio nas pausas.
d) Na política, sugere-se que não há normas, espécie de liberdade total para 

mandos e desmandos.
e) O “inevitável ponto-final” é metáfora da morte, ideia com a qual o homem 

não se conforma.

4. (UEnP-PR – Adaptada) A partir do fragmento abaixo, retirado da obra Morte 
e vida severina, de João Cabral de Melo Neto, analise as afirmativas.

— Seu José, mestre carpina,
e que interesse, me diga,
há nessa vida a retalho
que é cada dia adquirida?
espera poder um dia
comprá-la em grandes partidas?
— Severino, retirante,
não sei bem o que lhe diga:
não é que espere comprar
em grosso de tais partidas,
mas o que compro a retalho
é, de qualquer forma, vida.
 — Seu José, mestre carpina,
que diferença faria
se em vez de continuar
tomasse a melhor saída:
a de saltar, numa noite,
fora da ponte e da vida?
meLo Neto, João Cabral. Morte e vida severina.

 I. A passagem reflete o questionamento de Severino a respeito de sua con-
dição, tendo, como fuga possível diante da falta de esperança, o suicídio.

 II. Morte e vida severina é um romance, narrado em terceira pessoa, que con-
ta a saga do personagem Severino, retirante pernambucano, em busca de 
melhores condições de vida.

3. Resposta: b
A – CERTA – A exclamação representa a alegria 
de viver, como sugere o termo “dionisíacas”, 
que se refere ao prazer da ação.
B – ERRADA – O poema apresenta correlação 
entre pontuação e experiência de vida, e não 
um questionamento existencial, como aparece 
na alternativa.
C – CERTA – As vírgulas representam pequenas 
pausas na leitura, portanto, podem sugerir os 
momentos de interrupção do trabalho e da rotina.
D – CERTA – A ausência de pontuação sugere a 
“liberdade total” e alude ao “vale tudo” da 
política.
E – CERTA – O ponto-final é relacionado à “pon-
tuação fatal”, portanto, refere-se à morte.

4. Resposta: d
I – CERTA – Severino, na última fala, considera 
a possibilidade do suicídio, sugerida pela per-
gunta “que diferença faria/se em vez de conti-
nuar/tomasse a melhor saída:/a de saltar, nu-
ma noite,/fora da ponte e da vida?”
II – ERRADA – Morte e vida severina é um auto, 
portanto, um texto teatral. 
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  Linguagem
Nas diferentes práticas sociais, os grupos huma-

nos produzem representações do mundo. Siste-
mas organizados de representações (música, 
culinária, moda, pintura, dança, etc.) constituem 
linguagens. Cada linguagem tem unidades de re-
presentação próprias, chamadas de signos.

Tipos de signo
 � Ícone: representa um elemento com base em 

uma semelhança física. Exemplo: A fotogra-
fia de uma pessoa pode ser um ícone dela.

 � Índice: representa um elemento com base 
em uma relação de causa e efeito apreen-
dida na experiência humana. Exemplo: O 
grito pode ser um índice de dor.

 � Símbolo: representa um elemento com 
base em uma convenção, um acordo entre 
membros de um grupo social. Exemplo: As 
cores verde, azul e amarelo são símbolos 
das belezas naturais do Brasil na bandeira 
nacional.

As palavras ou signos linguísticos são símbolos, 
pois a possibilidade de designar um elemento da 
realidade por determinada palavra é fruto de um 
acordo social.

Os signos linguísticos têm uma forma e um 
significado.

 � Significante: forma da palavra; sons e le-
tras que a constituem.

 � Significado: ideia ou conceito associado 
ao significante.

A linguagem que usa palavras é chamada de 
verbal; a que usa outros signos é não verbal. Há 
textos que mesclam as linguagens.

Língua
A linguagem verbal manifesta-se de formas di-

ferentes nos grupos humanos, constituindo as lín-
guas, que são marcadas por traços culturais que 
refletem a relação de seus usuários com o mundo.

Uma mesma língua apresenta muitas varieda-
des linguísticas, diferentes formas de falar e de 
escrever (palavras específicas utilizadas por um ou 
outro grupo, variações na pronúncia das palavras 
ou na construção dos enunciados, etc.).

Língua: aspectos semânticos, 
morfológicos e discursivos

 � Variação histórica: decorre das mudanças 
nas dinâmicas sociais ao longo do tempo 
(determinados modos de falar e escrever 
caem em desuso e novas formas são cria-
das). Exemplo: Vossa mercê, forma de tra-
tamento que deu lugar a você.

 � Variação regional: decorre das referências 
culturais criadas por grupos que ocupam 
diferentes espaços geográficos. Exemplo: 
As palavras aipim, macaxeira e mandioca, 
usadas em diversas regiões do país para 
designar uma mesma planta.

 � Variação social: decorre dos diferentes 
perfis sociais dos falantes, determinados 
por idade, sexo, escolaridade, profissão, 
entre outros. Exemplo: Os menino é sau-
dável (construção comum entre falantes 
de baixa escolaridade) 3 Os meninos são 
saudáveis (construção usada por falantes 
com maior escolaridade).

 � Variação situacional: decorre da necessidade 
de os falantes se adequarem ao contexto em 
que se encontram e às suas finalidades comu-
nicativas. Exemplo: O senhor está certo dessa 
informação? (contexto mais formal) 3 Cê tem 
certeza? (contexto mais informal).

Erro linguístico 3 adequação linguística

Em todas as línguas, as variedades linguísticas 
associadas aos falantes de maior prestígio social 
tendem a ser mais valorizadas, enquanto as uti-
lizadas por falantes de baixa escolaridade costu-
mam ser estigmatizadas.

Atualmente, contudo, estudos científicos sobre 
a língua vêm ganhando espaço nas escolas e na so-
ciedade e, à medida que cresce a percepção dos fa-
lantes a respeito da variação linguística, as noções 
de “certo” e “errado” na língua cedem lugar à ideia 
de “adequação” ou “inadequação”.

Hoje há relativo consenso de que os falantes de-
vem adequar-se às diferentes situações de uso 
da língua. Situações informais e/ou mais íntimas 
comportam variedades não cultas e linguagem 
mais informal, ao passo que situações de maior for-
malidade requerem linguagem mais formal e o uso 
da norma culta, ou seja, das variedades urbanas de 
prestígio. Tais variedades estão mais associadas à 
escrita, aos documentos oficiais e a grande parte da 
produção cultural das sociedades.
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A designação norma culta tem substituído a chama-
da norma padrão, língua idealizada descrita com base 
nas obras literárias consagradas, a qual, anteriormente, 
era tomada como a “forma certa” da língua.

Teoria da Comunicação
Uma das teorias mais conhecidas sobre a linguagem é 

a Teoria da Comunicação, proposta pelo russo Roman 
Jakobson.

Segundo ele, um evento comunicativo prevê seis 
elementos da comunicação.

 � Emissor: quem envia a mensagem para o receptor.
 � Receptor: quem recebe a mensagem enviada 

pelo emissor.
 � Referente: elemento da realidade a que se refere 

o conteúdo da comunicação.
 � Mensagem: conteúdo da comunicação.
 � Código: linguagem utilizada para comunicar.
 � Canal: meio físico através do qual a mensagem 

é transmitida.

A cada elemento corresponde uma função da lin-
guagem. Em um evento comunicativo, conforme um 
elemento ganha mais destaque, uma das funções da 
linguagem se torna dominante.

 � Função emotiva: centrada no emissor; predomi-
na nos textos que privilegiam a expressão das 
emoções e dos sentimentos do emissor.

 � Função conativa: centrada no receptor; predo-
mina nos textos que privilegiam a persuasão ou 
o convencimento do receptor a uma mudança 
de comportamento.

 � Função referencial: centrada no referente; pre-
domina nos textos que privilegiam a exposição 
objetiva de informações.

 � Função poética: centrada na mensagem; predo-
mina nos textos que privilegiam o modo de dizer, 
buscando a produção de um efeito estético.

 � Função metalinguística: centrada no código; 
predomina nos textos que privilegiam as refe-
rências à própria linguagem utilizada.

 � Função fática: centrada no canal; predomina 
nos textos que privilegiam o favorecimento ou a 
manutenção do contato comunicativo.

  Semântica
Chama-se Semântica a área dos estudos linguísticos 

que investiga o sentido das palavras.
Uma das características da linguagem verbal é a po-

lissemia, ou seja, a multiplicidade de sentidos associa-
da aos signos linguísticos. O que determina o sentido 
que deve ser atribuído às palavras, às expressões e aos 
enunciados é o contexto de uso.

Podemos pensar em dois polos de sentido para ex-
pressar significados.

O sentido denotativo ou literal é mais comum e con-
creto, mais frequentemente associado às palavras. (Exem-
plo: A cadeira é uma mobília usada para sentar.), enquanto 
o sentido conotativo ou figurado é menos comum e mais 
abstrato, exigindo um trabalho mais sofisticado de inter-
pretação por parte do interlocutor. (Exemplo: Ele tomou 
um chá de cadeira. /Ficou esperando muito tempo.)

Considerando o significado, as palavras podem se re-
lacionar por sinonímia (proximidade de sentido), anto-
nímia (oposição de sentido) ou hiperonímia/hiponímia. 
São chamados hiperônimos as palavras cujo sentido pode 
abarcar o sentido mais restrito de outras, os hipônimos. 
Exemplo: criança (hiperônimo) — menino (hipônimo).

A forma (significante) também promove relações lexi-
cais. Palavras com significados distintos, mas som e grafia 
semelhantes são chamados de parônimos, como é o caso 
de comprimento (extensão de uma extremidade à outra) e 
cumprimento (execução de tarefa, gesto ou palavra de sau-
dação ou felicitação). Já homônimos são palavras com som 
e/ou grafia idênticos, mas significados distintos, como gosto 
(substantivo) e gosto (verbo). Os parônimos classificam-se 
como homônimos perfeitos (som e grafia idênticos), ho-
mônimos homófonos (som idêntico e grafia diferente) ou 
homônimos homógrafos (grafia idêntica e som diferente).

Figuras de linguagem
Ao explorar os sons, os sentidos e as estruturas das 

palavras, os falantes muitas vezes produzem sentidos 
novos e expressivos. Criam, assim, as chamadas figuras 
de linguagem.

Figuras que exploram a relação entre som e 
sentido

 � Aliteração: repetição expressiva de consoantes que 
pode sugerir determinado efeito de sentido.
Exemplo: O rato roeu a roupa do rei de Roma. (Cultura 
popular)

 � Assonância: repetição expressiva de vogais que pode 
sugerir determinado efeito de sentido.
Exemplo: Tu, ontem,/ Na dança/ Que cansa,/ Voavas 
[...] (“A Valsa”, de Casimiro de Abreu)

Figuras que exploram a estrutura dos enunciados
 � Anáfora: repetição expressiva de palavras ou expres-

sões no início de versos ou orações.
Exemplo: Amor é fogo que arde sem se ver/ É ferida que 
dói e não se sente;/ É um contentamento descontente/ É 
dor que desatina sem doer [...] (Camões)

 � Assíndeto: justaposição de versos e orações sem uso 
de conectivos (conjunções).
Exemplo: Segue o teu destino,/ Rega as tuas plantas/ 
Ama as tuas rosas. [...] (Fernando Pessoa)

 � Polissíndeto: repetição expressiva de conectivos 
(conjunções) ligando versos ou orações.
Exemplo: Busque Amor novas artes, novo engenho/ Para ma-
tar-me, e novas esquivanças;/ Que não pode tirar-me as espe-
ranças/ Que mal me tirará o que eu não tenho. [...] (Camões)
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Figuras que exploram relações de sentido 
entre palavras

 � Antítese: aproximação de elementos com significa-
dos opostos.
Exemplo: Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,/ 
Depois da Luz se segue a noite escura [...] (Gregório 
de Matos)

 � Comparação: relação de semelhança explícita entre 
dois elementos, com base em uma característica co-
mum a ambos.
Exemplo: [...] Vi um jardim com árvores escuras,/ 
Como uma jaula todo gradeado! [...] (“Noite fecha-
da”, Cesário Verde)

 � Metáfora: relação de equivalência entre dois elemen-
tos, com deslocamento de sentido de um para o outro, 
com base em uma comparação implícita.
Exemplo: [...] Dos rubis mais preciosos/ Os seus beiços são 
formados;/ Os seus dentes delicados/ São pedaços de 
marfim [...] (Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga)

 � Metonímia: representação de um elemento por outro, 
com base em uma relação de vizinhança, proximidade 
(concreta ou abstrata).

Exemplo: [...] Mais de um rapaz consumiu o tempo em 
se fazer visto e atraído dela. Mais de uma gravata, 
mais de uma bengala, mais de uma luneta levaram-
-lhe as cores, os gestos e os vidros [...] (Esaú e Jacó, 
de Machado de Assis)

 � Paradoxo ou oxímoro: afirmação da  coexistência 
ou simultaneidade de elementos inconciliáveis, 
 excludentes.

Exemplo: O livro é um mudo que fala, um surdo que 
responde, um cego que guia, um morto que vive. (Padre 
Antônio Vieira)

 � Prosopopeia ou personificação: atribuição de ca-
racterísticas humanas e de características animadas 
a animais/objetos inanimados.

Exemplo: É meia-noite... e rugindo/ Passa triste a 
ventania [...] (“Onde estás”, Castro Alves)

 � Sinestesia: aproximação, em uma mesma expressão, 
de sensações percebidas por diferentes sentidos (visão, 
audição, tato, olfato, paladar).

Exemplo: Dos etéreos turíbulos de neve/ Claro incenso 
aromal, límpido e leve/ Ondas nevoentas de Visões le-
vanta... [...] (“Siderações”, Cruz e Sousa)

Figuras que exploram relações entre os signos 
e seus referentes

 � Eufemismo: suavização de elemento desagradável 
ou chocante; amenização do signo em relação ao seu 
referente.

Exemplo: Querida, ao pé do leito derradeiro/ Em que 
descansas dessa longa vida,/ Aqui venho e virei, pobre 
querida,/ Trazer-te o coração do companheiro [...] (“A 
Carolina”, Machado de Assis)

 � Gradação: enumeração de elementos em que cada 
novo elemento ameniza/restringe ou intensifica/am-
plia o anterior.

Exemplo: [...] nós nos sentimos parecidos e iguais; nas 
cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque sofra-
mos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas 
porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. (A alma 
encantadora das ruas, João do Rio)

 � Hipérbole: exagero de expressão; intensificação do 
signo em relação ao seu referente.

Exemplo: [...] Rios te correrão dos olhos, se chorares! 
[...] (“A alvorada do amor”, Olavo Bilac)

 � Ironia: afirmação de algo com a intenção de declarar 
o seu oposto; uso de signo que representa o oposto 
do seu referente.

Exemplo: [...] A excelente dona Inácia era mestra 
na arte de judiar de crianças. [...] (“Negrinha”, 
Monteiro Lobato)

  Estrutura e formação de palavras
As palavras são formadas por unidades sonoras que 

se chamam fonemas. As unidades de representação 
gráfica dos fonemas nas línguas alfabéticas são deno-
minadas letras. Não há correspondência perfeita entre 
fonemas e letras na língua portuguesa. Uma mesma le-
tra pode, por exemplo, representar fonemas diferentes, 
como ocorre em asa e sapo. Isso confere o caráter orto-
gráfico à nossa escrita.

Fonemas da língua portuguesa
 � Vogais: pronunciadas sem interrupção do flu-

xo de ar vindo dos pulmões; são a base sonora 
das sílabas.

 � Consoantes: formadas pela obstrução do flu-
xo de ar vindo dos pulmões na passagem pela 
boca; acompanham as vogais na formação 
das sílabas.

 � Semivogais: pronunciadas sem interrupção 
do fluxo de ar vindo dos pulmões; apresentam 
som mais fraco que o das vogais; acompanham 
as vogais na formação das sílabas.

Isoladamente, os fonemas não são dotados de senti-
do. Chamamos de morfemas as menores unidades da 
língua capazes de veicular sentidos. Eles são maiores do 
que os fonemas e menores do que as palavras.

 � Morfemas lexicais: são a base de significação 
das palavras; remetem à realidade extralin-
guística.

 � Morfemas gramaticais: articulam-se aos mor-
femas lexicais na formação das palavras; têm 
significação somente no interior da língua.
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Tipos de morfemas
 � Radicais: morfemas lexicais. Dão origem a palavras que 

têm a mesma base de significação (palavras cognatas).
 � Desinências: morfemas gramaticais que atribuem 

ao radical características de gênero, número, tempo, 
modo e pessoa no processo de flexão. Podem ser no-
minais ou verbais.

 � Vogais temáticas: morfemas gramaticais que prepa-
ram o radical para receber as desinências. Podem ser 
nominais ou verbais.

 � Afixos: morfemas gramaticais que se unem ao radical 
para formar novas palavras, no processo de derivação. 
O afixo localizado antes do radical é denominado prefixo; 
o afixo localizado depois do radical é chamado de sufixo.

in feliz mente

prefixo radical sufixo

gat a s

radical desin. 
nom. de 
gênero

desin. 
nom. de 
número

substitu i re mos

radical vogal 
temática 

verbal

desin. 
modo-

-temporal

desin. 
número-
-pessoal

pian o

radical vogal 
temática 
nominal

Processos de formação de palavras
São dois os principais processos de formação das pala-

vras da língua portuguesa: a composição e a derivação.

Composição
Ocorre a junção de dois radicais.

 � Composição por justaposição: junção de dois radi-
cais que se mantêm intactos sonoramente.

Exemplos: vaivém (vai + vem), saca-rolhas (saca + rolhas), 
pontapé (ponta + pé), radiopatrulha (rádio + patrulha).

 � Composição por aglutinação: junção de dois radicais 
em que pelo menos um deles sofre alteração fonológica.
Exemplos: pontiagudo (ponta + agudo), cabisbaixo 
(cabeça + baixo).

 � Hibridismo: junção de radicais de línguas distintas 
(grego e latim, grego e francês, grego e português, etc.).
Exemplos: burocracia (bureau = francês + cracia = grego), 
automóvel (auto = grego + móvel = latim).

Derivação
Há acréscimo ou supressão de afixos a um radical.

 � Derivação prefixal: acréscimo de prefixo ao radical 
de palavra primitiva.
Exemplos: reescrever, inábil, antessala.

 � Derivação sufixal: acréscimo de sufixo ao radical de 
palavra primitiva.
Exemplos: pastelaria, barrigudo, passageiro.

 � Derivação prefixal e sufixal: acréscimo simultâneo 
(mas não obrigatório) de prefixo e sufixo ao radical 
da palavra primitiva.
Exemplos: inalterável, atemporal, desajustado.

 � Derivação parassintética: acréscimo simultâneo 
(obrigatório) de prefixo e sufixo ao radical da pala-
vra primitiva.
Exemplos: acompanhar, ensurdecer, subterrâneo.

 � Derivação regressiva: supressão de sufixo de pala-
vra primitiva (em geral, a derivação regressiva resulta 
na formação de substantivos deverbais, que recebem 
esse nome por serem derivados de verbos).

Exemplos: mergulho (de mergulhar), corte (de cortar).
 � Derivação imprópria: mudança de classe gramatical 

de palavra primitiva sem alteração morfológica (dife-
rentemente dos demais tipos de derivação, nela não 
há acréscimo ou perda de afixos).
Exemplos: O atleta é rápido. (adjetivo) à Ele se cansou 
muito rápido. (advérbio)

Outros processos de renovação do léxico

 � Onomatopeia: representação de sons ou ruídos.
Exemplos: atchim, blá-blá-blá, snif, buá.

 � Sigla: junção das letras iniciais de um conjunto de 
palavras.
Exemplos: Enem (de Exame Nacional do Ensino Médio), 
ECA (de Estatuto da Criança e do Adolescente).

 � Abreviação: redução de palavra, em geral usada em 
situações informais, ou que disputa lugar, na língua, 
com sua forma original.
Exemplos: pneu (de pneumático), cinema (de cinema-
tógrafo), mina (de menina), neura (de neurose).

 � Empréstimo linguístico: incorporação de palavra 
de origem estrangeira à nossa língua (por vezes, com 
adaptação fonológica e gráfica).
Exemplos: show (inglês), pizza (italiano), açúcar (árabe 
– as-sukka), garagem (francês – garage).

 � Neologismo: criação de nova palavra na língua, por 
meio dos processos de formação disponíveis, ou atri-
buição de novo significado a uma palavra já existente.
Exemplos: showmício, portunhol, mensalão.

 � Gíria: criação de nova palavra ou atribuição de novo 
significado à palavra existente, geralmente em situa-
ção informal e na modalidade falada, que expressa a 
identidade de um grupo de falantes.
Exemplos: alugar (incomodar), da hora (muito bom), 
causar (criar tumulto, chamar a atenção).

 � Jargão: vocabulário técnico ligado a um ramo de ati-
vidade.
Exemplos: bicicleta, canhão, bico, carrinho, goleada 
(jargões do futebol).
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Texto para a questão 1.

“Menas: o certo do errado, o errado do certo” 
no Museu da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portuguesa inaugurou no dia 16 de março “Me-
nas: o certo do errado, o errado do certo”. O próprio título da exposição 
é uma provocação [...]. A mostra deve ocupar 450 m2 do Museu da Lín-
gua Portuguesa e conta com sete instalações, parte delas interativa, e 
fica em cartaz até junho, sem data fixa para terminar.
Disponível em: <http://catracalivre.folha.uol.com.br/2010/02/ 
em-marco-%E2%80%9Cmenas%E2%80%9D-no-museu-da-lingua-portuguesa/>.

1. (Insper-SP) Nas alternativas abaixo, encontram-se afirmações que buscam 
explicar o título da exposição. Não é correto afirmar que:
a) para os gramáticos “puristas”, o erro de concordância nominal, presente 

no título da exposição, é uma afronta ao “bom português”.
b) embora a norma-padrão prescreva que os advérbios sejam invariáveis, a flexão 

de gênero na palavra “menas” é frequente em registros linguísticos populares.
c) com a intenção de desmistificar a noção simplista do “certo” e do “errado” 

no idioma, o título da exposição revela que o português está sujeito a va-
riações linguísticas.

d) a gafe linguística, presente no título da exposição, reforça a ideia de que as 
formas populares e seus erros obedecem a uma lógica do falante.

e) como a palavra “menas” não existe, os curadores da exposição criaram um 
título contraditório que faz apologia ao “vale-tudo” na língua.

Texto para a questão 2.

“Vim mais meu pai no pau de arara, numa carroceria braba de cami-
nhão. Levou foi muitos dia. Aí fiquei no acampamento duma firma que 
eu trabalhei nela, a Construtora Nacional. Construindo aquele colosso 
onde tem aquelas duas bacia grande em cima da laje, uma virada pra riba 
e outra virada pra baixo”. Fala do cearense José Alves de Oliveira, Seu Zé. 
Especial Veja, abr. 2010.

2. (IFTM-MG) No texto, verifica-se que o autor utiliza:
a) a linguagem padrão para mostrar a relação entre a fala e a escrita.
b) a linguagem coloquial em que os registros da fala são percebidos devido 

aos desvios da norma-padrão.
c) linguagem formal com registros dos dialetos falados nas várias regiões 

brasileiras, sendo esta a do norte do país.
d) a gíria como norma de comunicação entre o emissor e o receptor, em que 

o emissor se encontra despreparado para uma entrevista.
e) linguagem regionalista, na qual se empregou a linguagem literária, pois há 

o emprego da conotação e ambiguidade na fala do entrevistado.

3. (Unesp) A escola é o espaço em que ocorre a transmissão, entre as gerações, 
do ativo cultural da humanidade, seja artístico e literário, histórico e social, 
seja científico e tecnológico.

Considerando o período transcrito, analise as seguintes palavras:
 I. risco;
 II. legado;

 III. patrimônio;
 IV. déficit.

1. Resposta: e
 A - CERTA – Os gramáticos “puristas” descon-
sideram as variações linguísticas e, com base 
na norma-padrão, avaliam como “afronta ao 
‘bom português’” desvios de concordância co-
mo aquele presente no título da exposição.
B – CERTA – Por ser um advérbio, “menos” não 
deveria ser flexionada, mas é comum encon-
trar, em registros populares, a forma “menas”, 
usada para estabelecer concordância com no-
mes femininos.
C – CERTA – O subtítulo “o certo do errado, o 
errado do certo” evidencia que o objetivo da 
exposição é destacar diferentes usos da língua. 
D – CERTA – O título da exposição coloca em 
destaque uma palavra que, embora inexisten-
te, é frequente em registros populares e, por-
tanto, destaca a especificidade do uso da lín-
gua por cada falante.
E – ERRADA – A palavra “menas”, realmente, 
não existe, mas o título não faz apologia ao 
“vale-tudo” na língua, como sugere a alterna-
tiva, pois faz referência a dois usos, o “me-
nas”, do registro popular, e o “menos” da gra-
mática tradicional.

2. Resposta: b
A – ERRADA – O texto apresenta desvios que 
não são característicos da linguagem padrão, 
como “duma firma que eu trabalhei nela” (em 
lugar de “de uma firma em que trabalhei/onde 
trabalhei”).
B – CERTA – O texto apresenta desvios da  
norma-padrão, evidenciando tratar-se de um 
registro coloquial, como vemos em “duas  
bacia” (desvio de concordância nominal) ou 
“carroceria braba” (variação informal de “brava”).
C – ERRADA – O falante é um cearense, portan-
to, não se pode considerar esse registro como 
típico do norte do país. Além disso, trata-se de 
uma fala produzida em situação não formal.
D – ERRADA – O emissor não está empregando 
gírias, isto é, uma linguagem que identifica um 
grupo restrito. Vale-se de linguagem coloquial, 
com marcas de variação regional.
E – ERRADA – Embora mostre marcas de regio-
nalismo, como indicado na alternativa, não há 
presença de recursos literários no trecho.

3. Resposta: b
“Ativo”, no período transcrito, tem o sentido 
de “conjunto de valores” ou “acervo”, signifi-
cado que também pode ser comunicado por 
“legado” e “patrimônio”. 
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As palavras que poderiam substituir, sem perda relevante de sentido, a pala-
vra “ativo” no período transcrito estão contidas, apenas, em:
a) I e II.
b) II e III.

c) III e IV.
d) I, II e III.

e) II, III e IV.

Texto para a questão 4.

Manhãs brumosas
Aquela, cujo amor me causa alguma pena,
Põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda,
E com a forte voz cantada com que ordena,
Lembra-me, de manhã, quando nas praias anda,
Por entre o campo e o mar, bucólica, morena,
Uma pastora audaz da religiosa Irlanda.

Que línguas fala? Ao ouvir-lhe as inflexões inglesas,
– Na névoa azul, a caça, as pescas, os rebanhos! –
Sigo-lhe os altos pés por estas asperezas;
E o meu desejo nada em época de banhos,
E, ave de arribação, ele enche de surpresas
Seus olhos de perdiz, redondos e castanhos.

As irlandesas têm soberbos desmazelos!
Ela descobre assim, com lentidões ufanas,
Alta, escorrida, abstrata, os grossos tornozelos;
E como aquelas são marítimas, serranas,
Sugere-me o naufrágio, as músicas, os gelos
E as redes, a manteiga, os queijos, as choupanas.

Parece um rural boy! Sem brincos nas orelhas,
Traz um vestido claro a comprimir-lhe os flancos,
Botões a tiracolo e aplicações vermelhas;
E à roda, num país de prados e barrancos,
Se as minhas mágoas vão, mansíssimas ovelhas,
Correm os seus desdéns, como vitelos brancos.

E aquela, cujo amor me causa alguma pena,
Põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda,
E com a forte voz cantada com que ordena,
Lembra-me, de manhã, quando nas praias anda,
Por entre o campo e o mar, católica, morena,
Uma pastora audaz da religiosa Irlanda.
Cesário Verde

4. (Faap-SP) Observe:

Aquela, cujo amor me causa alguma pena,
Põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda,

Compare:
A força da gravidade é causa da queda dos corpos.
No chapéu, uma pena de ave tropical.
O desempenho da banda não agradou os jovens que participaram do festival 
de música.
causa/causa; pena/pena; banda/banda:
a) são palavras sinônimas. Têm a mesma ou quase a mesma significação, 

como morrer/falecer; porco/suíno; diabo/capeta.
b) são palavras antônimas. Têm significação oposta, como análise/síntese; 

acessório/essencial; altruísmo/egoísmo.

4. Resposta: e
A – ERRADA – Há diferença de sentido entre as 
palavras: “causa”, no poema, tem o sentido de 
“provoca” e, na frase isolada, de “motivo”; 
“pena”, no poema, é “sofrimento” e, na frase, 
é a “estrutura que reveste o corpo das aves”; 
“banda”, na expressão presente no poema, 
significa “inclinado para o lado”, enquanto na 
frase isolada é o “conjunto de instrumentos”.
B – ERRADA – Embora os sentidos não sejam 
equivalentes, como mostra a explicação ante-
rior, também não são opostos.
C – ERRADA – As palavras em destaque têm 
escrita idêntica.
D – ERRADA  - As palavras em destaque têm 
pronúncia idêntica.
E – CERTA – As palavras em destaque têm pro-
núncia e escrita iguais, mas sentidos diferentes, 
assim como ocorre com a palavra “canto” nos 
exemplos dados. São, portanto, homônimas.

TCP_VU_LA_CADERNO_REVISAO_070A077.indd   75 26/02/14   16:42



76

c) são palavras homófonas. Têm igual pronúncia mas diferente escrita, como 
nós/noz; cela/sela; concerto/conserto; cem/sem.

d) são palavras homógrafas. Têm igual escrita mas diferente pronúncia, como 
a sede de saber/a sede do Partido; deste (pronome)/deste (verbo); leste 
(verbo)/leste (substantivo).

e) são palavras homônimas. Têm igual escrita e igual pronúncia como o canto 
do quarto/o canto do pássaro/o primeiro canto de Os Lusíadas.

Textos para a questão 5.

A metáfora é uma concentração semântica. No eixo da extensão, ela 
despreza uma série de traços e leva em conta apenas alguns traços co-
muns a dois significados que coexistem. Com isso, dá concretude a uma 
ideia abstrata [...], aumentando a intensidade do sentido. Poder-se-ia 
dizer que o sentido torna-se mais tônico. Ao dar ao sentido tonicidade, 
a metáfora tem um valor argumentativo muito forte. O que estabe-
lece uma compatibilidade entre os dois sentidos é uma similaridade, 
ou seja, a existência de traços comuns a ambos. A metáfora é, pois, o 
tropo em que se estabelece uma compatibilidade predicativa por simi-
laridade, restringindo a extensão sêmica dos elementos coexistentes e 
aumentando sua tonicidade.
Fiorin, José Luiz. Disponível em: <http://revistalingua.uol.com.br/textos.
asp?codigo=12219>.

Folha de S.Paulo, 07 mar. 2011.

5. (Insper-SP) A frase do último quadrinho mostra que o personagem que a pro-
feriu reconhece que não foi bem-sucedido ao tentar criar uma metáfora. De 
acordo com os conceitos apresentados no texto que precede a tirinha, isso 
ocorreu porque, em sua tentativa:
a) não houve “traços comuns a dois significados que coexistem”.
b) não houve uma comparação subentendida para dar “concretude a uma 

ideia abstrata”.
c) a “similaridade” proposta contém, na verdade, antagonismos.
d) o “valor argumentativo muito forte” tornou-se grosseiro.
e) houve “compatibilidade entre os dois sentidos”, mas ela foi depreciativa.

6. (Ibmec-RJ) Joaquim Maria Machado de Assis é cronista, contista, dramaturgo, 
jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta.
Em 2008, comemora-se o centenário de sua morte, ocorrida em setembro de 
1908. Machado de Assis é considerado o mais canônico escritor da Literatura 
Brasileira e deixou uma rica produção literária composta de textos dos mais va-
riados gêneros, em que se destacam o conto e o romance.
Segue o texto desse autor, em poesia.

A Carolina
Querida, ao pé do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida,
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração do companheiro.
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5. Resposta: b
A – ERRADA – A personagem apresentou uma 
definição objetiva de “olhos”, portanto, há 
traços comuns entre os termos equiparados.
B – CERTA –  Como a personagem apenas apre-
sentou a definição objetiva de “olhos”, não te-
ve sucesso em sua tentativa de construir uma 
metáfora. Não houve a criação de uma “com-
paração subentendida”.
C – ERRADA – “Olhos” e “conjunto de células 
fotorreceptoras envolvidas por uma cápsula fi-
brosa” equivalem-se, não havendo, portanto, 
antagonismo.
D – ERRADA – Embora a ratinha não tenha 
apreciado a comparação, não há grosseria na 
fala do rato, que apenas apresenta uma defini-
ção objetiva de “olhos”.
E – ERRADA – Não há valor depreciativo na 
comparação feita, pautada pela compatibilida-
de de sentidos, mas inadequação à situação de 
comunicação, que previa uma abordagem mais 
emotiva.

6. Resposta: b
O hipérbato é a inversão da estrutura da ora-
ção. Na ordem direta, o verso seria “E pôs o 
mundo inteiro num recanto”. A hipérbole é o 
exagero da expressão, verificada na ideia de 
pôr “um mundo inteiro” em um recanto.
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Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
Que, a despeito de toda a humana lida,
Fez a nossa existência apetecida
E num recanto pôs um mundo inteiro.

Trago-te flores, – restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos,
São pensamentos idos e vividos.

Que eu, se tenho nos olhos mal feridos
Pensamentos de vida formulados,
São pensamentos idos e vividos.
Machado de Assis

“E num recanto pôs um mundo inteiro.” (verso 8)
Observamos no verso destacado as seguintes figuras de linguagem:
a) metonímia e hipérbato.
b) hipérbato e hipérbole.
c) hipérbole e pleonasmo.

d) pleonasmo e anáfora.
e) personificação e pleonasmo.

7. (Fuvest-SP) Leia o texto abaixo e responda o que se pede.

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria 
revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este 
amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós so-
mos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, 
nos povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a 
polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo 
o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria 
vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia – o amor, 
o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os sé-
culos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notá-
veis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua.
rio, João do. A alma encantadora das ruas.

Em “nas cidades, nas aldeias, nos povoados” (linhas 4 e 5), “Hoje é mais 
amargo o riso, mais dolorosa a ironia.” (linha 9) e “levando as coisas fúteis e 
os acontecimentos notáveis” (linhas 10 e 11), ocorrem, respectivamente, os 
seguintes recursos expressivos:
a) eufemismo, antítese, metonímia.
b) hipérbole, gradação, eufemismo.
c) metáfora, hipérbole, inversão.

d) gradação, inversão, antítese.
e) metonímia, hipérbole, metáfora.

8. (FGV-SP) Leia o texto.

Cuidado com as palavras
Uma moça se preparou toda para ir ao ensaio de uma escola de samba.
Chegando lá, um rapaz suado pede para dançar e, para não arrumar 

confusão, ela aceita.
Mas o rapaz suava tanto que ela já não estava suportando mais. As-

sim, ela foi se afastando e disse:
— Você sua, hein!!!
Ele puxou-a, lascou um beijo e respondeu:
— Também vô sê seu, princesa!!!

Disponível em: <www.mundodaspiadas.com/arquivo/ 
2006-2-1.html>. Adaptado.

a) Tendo como base a frase da moça, explique o que ela quis dizer e o que o 
rapaz entendeu.

b) Explique, do ponto de vista fonológico, o que gerou a interpretação do rapaz.

1

5

10

7. Resposta: d
Em “nas cidades, nas aldeias, nos povoados” 
ocorre gradação decrescente, com uma enume-
ração em que cada termo restringe o anterior. 
No enunciado “Hoje é mais amargo o riso, mais 
dolorosa a ironia”, temos a inversão ou hipér-
bato, com a colocação do predicado antes do 
sujeito (Na ordem direta, teríamos “O riso é 
mais amargo hoje, a ironia, mais dolorosa”). 
Por fim, em “levando as coisas fúteis e os 
acontecimentos notáveis”, temos antítese pela 
contraposição entre “fúteis” e “notáveis”.  

8. Respostas: 
a) A moça estava se referindo ao estado físico do 
rapaz, já bastante suado. O rapaz entendeu que 
ela estava confessando seu interesse por ele. 
b) A confusão dos sentidos surge do fato de a 
frase “você sua”, pertencente à norma culta, ser 
semelhante, do ponto de vista sonoro, a “vô sê 
sua”, uma forma coloquial de “vou ser sua”.
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Desde a Antiguidade, os estudiosos da língua buscam formas de agrupar as palavras, levando em conta 
diferentes critérios. No ensino atual da língua portuguesa no Brasil, segue-se a divisão de palavras prevista 
pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, criada em 1957.

De acordo com a NGB, são dez as classes de palavras: substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, nu-
merais, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Essa classificação leva em conta três 
critérios, simultaneamente: o sentido das palavras, os tipos de morfemas que as compõem e sua função 
sintática nos enunciados.

  Substantivos 
Pertencem à classe dos substantivos as palavras que dão nome aos elementos da realidade (seres, 

ações, estados, sentimentos, qualidades, lugares, etc.). Os tipos de substantivos são:
 � Concreto: nomeia seres, objetos, lugares, instituições (cachorro, cadeira, montanha, igreja).
 � Abstrato: nomeia conceitos, qualidades, ações, sentimentos (liberdade, altura, corrida, inveja).
 � Próprio: nomeia um elemento específico, com características que o particularizam em um conjunto 

(Goiânia, Salvador). 
 � Comum: nomeia cada um dos elementos de um conjunto com características em comum (cidade).
 � Simples: formado por apenas um radical (água).
 � Composto: formado por mais de um radical (água-forte).
 � Primitivo: dá origem a outros substantivos da língua (água).
 � Derivado: formado pelo acréscimo de morfemas à palavra primitiva (aguaceiro).
 � Coletivo: nomeia, no singular, um conjunto de elementos considerado em sua totalidade (matilha = con-

junto de cães de caça; rebanho = conjunto de animais da mesma espécie controlados pelo ser humano).

Gênero e número do substantivo
Todo substantivo possui um gênero. São masculinos os que podem ser antecedidos de o(s) e femininos 

os que podem ser antecedidos de a(s). O gênero feminino é quase sempre obtido por flexão (menino/me-
nina), mas também há substantivos femininos formados por derivação (obstetra/obstetriz) ou por radicais 
específicos (bode/cabra).

Casos particulares de gênero dos substantivos
 � Epicenos: têm apenas um gênero para referir-se a animais de ambos os sexos (a baleia, o polvo).

 � Sobrecomuns: têm apenas um gênero para referir-se a seres humanos de ambos os sexos 
(a criança, o indivíduo).

 � Comuns de dois: têm uma mesma forma para o masculino e o feminino e são identificados pela 
antecedência de o ou a (o(a) dentista, o(a) jovem).

O substantivo flexiona em número para fazer referência a um único elemento (singular) ou a dois 
ou mais elementos (plural). 

Via de regra, o plural é marcado pelo morfema desinencial -s. Pode haver perda e/ou acréscimo de 
outros morfemas na formação do plural (colheres, cicatrizes, corações, pães). Substantivos terminados em 
-ão podem ter mais de uma forma plural (ermitão/ermitões/ermitães). 

Flexão de número dos substantivos compostos

Flexão Ocorrência Exemplo

Apenas no 
primeiro radical

Radicais ligados por preposição (de, com, etc.) pés-de-pau, bocas-de-lobo 

Segundo radical limita a significação do primeiro ou indica 
sua finalidade

bananas-ouro, papéis-carbono 

Substantivos e adjetivos
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Flexão de número dos substantivos compostos

Flexão Ocorrência Exemplo

Apenas no 
segundo radical

Radicais ligados sem presença de hífen
piqueniques, pontapés, 

radiorrepórteres

Primeiro radical é forma verbal ou palavra invariável  
(que não sofre flexão)

mata-borrões, sem-cerimônias

Substantivos onomatopaicos, com repetição parcial ou total 
do primeiro radical no segundo

tico-ticos, reco-recos,  
tique-taques

Nos dois radicais
Os radicais são dois substantivos, ou um substantivo e um 

adjetivo, ou um adjetivo e um substantivo
guardas-civis, sextas-feiras

Grau do substantivo
O substantivo pode variar em grau, apresentando as formas do diminutivo e do aumentativo, 

construídas com formas sintéticas, isto é, com acréscimo de sufixos ao radical (carrão, gatinho) 
ou formas analíticas, pela associação do substantivo a outras palavras (casa grande, cabelo curto).

O grau pode tanto indicar a dimensão do elemento nomeado (carrinho, casarão) quanto expressar 
afetos positivos ou negativos associados a esse elemento pelo enunciador (sujeitinho, malandrão).

  Adjetivos
Pertencem à classe dos adjetivos as palavras que atribuem qualidades (positivas ou nega-

tivas) aos substantivos. A função de um adjetivo pode ser desempenhada por um conjunto de 
palavras designado locução adjetiva (boneca de plástico). Assim como os substantivos, os adje-
tivos podem ser simples ou compostos; primitivos ou derivados.

Gênero e número do adjetivo
Os adjetivos sofrem flexão de gênero e de número. As flexões de gênero e de número do 

adjetivo acompanham, obrigatoriamente, a forma do substantivo ao qual ele se associa (alu-
nos felizes; projeto inovador). 

Flexão de número para adjetivos compostos que se referem a cores
 � Regra geral: o primeiro radical nunca flexiona; o segundo radical flexiona se for adjetivo 

(lápis azul-claro/olhos azul-claros) e não flexiona se for substantivo (cortina amare-
lo-canário/lençóis amarelo-canário), inclusive nas locuções formadas por cor + de + 
[substantivo] (abajures cor de carne).

 � Exceção: em azul-celeste e azul-marinho, o segundo radical não flexiona, mesmo sendo 
adjetivo (cortinas azul-celeste, toalhas azul-marinho).

Grau do adjetivo
Os adjetivos podem variar em grau, mas não existe obrigatoriedade de concordância de 

grau entre substantivo e adjetivo (garotão espertinho).

Grau comparativo (entre elementos)
 � De superioridade: Sou mais rápido que Joana.

 � De igualdade: Sou tão rápido quanto Joana.

 � De inferioridade: Sou menos rápido que Joana.
Grau superlativo (qualidade em grau intenso)
 � Absoluto sintético: Sou rapidíssimo.

 � Absoluto analítico: Sou muito rápido.

 � Relativo de superioridade: Sou o mais rápido de todos. 

 � Relativo de inferioridade: Sou o menos rápido de todos.
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Texto para a questão 1.

Achado
Aqui, talvez, o tesouro enterrado
há cem anos pelo guarda-mor.
Se tanto o guardou, foi para os trinetos,
principalmente este: o menor.

Cavo com faca de cozinha, cavo
até, no outro extremo, o Japão
e não encontro o saco de ouro
de que tenho a mor precisão

para galopar no lombo dos longes
fugindo a esta vidinha choca.
Mas só encontro, e rabeia, e foge
uma indignada minhoca.
Carlos Drummond de Andrade

1. (FGV-SP) Sobre a expressão “vidinha choca”, entendida no contexto do poema, 
é correto afirmar:
a) O diminutivo exprime carinho, ao contrário do termo que o acompanha.
b) A ideia aí presente é de tempo: sugere-se que a vida é passageira.
c) Seu sentido se opõe àquilo que, poeticamente, “minhoca” está representando.
d) O adjetivo deve ser entendido denotativamente, ao contrário do substantivo.
e) O segundo termo reforça o sentido negativo do primeiro.

2. (IFSP) Considere as seguintes frases: 
 I. A testemunha do assalto identificou o bandido. 
 II. A mãe carregava a criança no colo. 
 III. A vítima queixava-se de fortes dores na cabeça. 
Não está claro se o substantivo destacado se refere a homem ou mulher:
a) apenas na frase I. 
b) apenas na frase II. 
c) apenas na frase III. 

d) apenas nas frases I e III.
e) em todas as frases.

Texto para a questão 3.

3. (Mackenzie-SP) No 4o quadrinho, o sentido de desdenhoso equivale a:
a) manifestar altivez depreciativa.
b) demonstrar grande engenhosidade.
c) comportar-se de forma gentil.

d) agir com perspicácia.
e) expressar atitude enaltecedora.

4. (ESPM-RS) Assinale o item em que o par de adjetivos em negrito possa ser 
interpretado com sentido positivo e negativo respectivamente.
a) Filha voluntariosa / funcionária voluntariosa.
b) Pessoa difícil / tarefa difícil.
c) Homem simples / professor simples.
d) Porção (de comida) generosa / tia generosa.
e) Atacante (de futebol) oportunista / político oportunista.

1. Resposta: e
A – ERRADA - O substantivo “vidinha” é composto 
pela palavra “vida” mais o sufixo -inha, cujo va-
lor, nesse contexto, é pejorativo. A “vidinha” se-
ria uma vida tola, medíocre.
B – ERRADA – O sufixo -inha não indica tamanho/
duração; tem valor pejorativo.
C – ERRADA -  A imagem da “indignada minhoca” 
não se opõe a “vida choca”, ao contrário, confir-
ma-a ao representar o mundo real que se impõe 
ao mundo fantasioso buscado pelo eu lírico.
D – ERRADA - O adjetivo “choca” deve ser enten-
dido como “sem graça”, “desanimada”, portanto, 
com valor conotativo.
E – CERTA – O adjetivo “choca”, que significa 
“sem graça”, reforça o valor negativo aplicado ao 
substantivo “vida” pelo sufixo -inha.

2. Resposta: e
“Testemunha”, “criança” e “vítima” são substan-
tivos sobrecomuns, tendo apenas um gênero para 
referir-se a seres humanos de ambos os sexos.

3. Resposta: a
O adjetivo “desdenhoso” sugere uma atitude de 
depreciação, de pouco apreço em relação a algo. 
Calvin mostra “altivez depreciativa” quando diz 
preferir abrir mão da originalidade de que é ca-
paz para, por uma questão prática, produzir aqui-
lo que, com menos esforço, já atende ao gosto do 
público.

4. Resposta: e
O termo “oportunista”, no primeiro caso, indica 
alguém que sabe aproveitar as oportunidades. Já 
no segundo caso, “oportunista” é aquele que tira 
vantagens das situações sempre que possível, fa-
vorecendo a si próprio. Nos demais casos, man-
tém-se o valor negativo (alternativas “a” e “b”) 
ou positivo (alternativas “c” e “d”) nos dois ter-
mos do par.
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Texto para a questão 5.

[...]

O segundo exemplo é de conhecimento de muitos: uma peça publi-
citária que, para enaltecer as qualidades de um carro, compara dois ato-
res, um considerado um grande ator e o outro, um ator grande. Nesse 
comercial, é um brasileiro que se presta a ocupar o lugar de ator grande 
(com atuação considerada muito ruim em sua profissão). Foi dessa ma-
neira que ele saiu do ostracismo e voltou a ser “famoso”. Muitos jovens 
enalteceram a coragem do moço, sua beleza e o dinheiro que ele ganhou 
para fazer parte dessa campanha. [...]

Sayão, Rosely. Folha de S.Paulo, 13 set. 2011.

5. (Insper-SP) No excerto acima, ao fazer um jogo de palavras com “ator grande” 
e “grande ator”, a autora produz diferentes efeitos de sentido. A alteração da 
ordem das palavras só não produz mudanças de sentido em:
a) pobre homem.
b) estrela esportista.
c) poesia simples.
d) novo modelo.
e) homem algum.

6. (Ufam) Assinale a opção em que houve erro na passagem de um dos substan-
tivos para o plural:
a) abelhas-mestras, tias-avós.
b) guarda-civis, guarda-roupas.
c) sempre-vivas, amores-perfeitos.
d) tico-ticos, reco-recos.
e) todo-poderosos, mata-borrões.

7. (Unicamp-SP) A comunidade do Orkut “Eu tenho medo do Mesmo” foi criada 
em função do aviso bastante conhecido dos usuários de elevadores: “Antes de 
entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar”.
a) Explique o que torna possível o jogo de palavras “Mesmo, o maníaco dos 

elevadores” usado pelos membros dessa comunidade.
b) Reescreva o aviso de forma que essa leitura não seja mais possível.

8. (Unesp—Adaptada) “A humanidade criou a palavra, que é constitutiva do hu-
mano, seu traço distintivo.”
Considerando o relacionamento sintático entre os elementos deste período 
do texto, verifica-se que humano é empregado como:
a) adjetivo.
b) pronome indefinido.
c) advérbio.
d) substantivo.
e) verbo.

9. (ESPM-RS) Dos itens abaixo, assinale um superlativo não previsto pela norma 
culta, embora de largo uso.
a) Negro: nigérrimo.
b) Magro: magérrimo.
c) Amigo: amicíssimo.
d) Miúdo: minutíssimo.
e) Amargo: amaríssimo.

5. Resposta: d
A – ERRADA – “Pobre homem” sugere um ho-
mem “sofrido”, enquanto “homem pobre” é 
uma referência a alguém economicamente des-
favorecido.
B – ERRADA - “Estrela esportista” é uma pes-
soa famosa que pratica esportes; já “esportista 
estrela” é um praticante de esporte que se tor-
nou uma celebridade.
C – ERRADA – “Poesia simples” é um texto poético 
de pouca complexidade; já a expressão “sim-
ples poesia” pode ser usada com o sentido de 
“mera poesia”, sugerindo trivialidade.
D – CERTA – “Novo modelo” e “modelo novo” 
apresentam o mesmo sentido, com o adjetivo 
sugerindo algo inédito, diferente.
E – ERRADA – “Algum homem” indica um “qual-
quer homem”, enquanto “homem algum” signi-
fica “nenhum homem”.

6.  Resposta: b
A – CERTA – Os dois radicais passam para o plural 
quando o substantivo é composto por dois subs-
tantivos ou por um substantivo e um adjetivo.
B – ERRADA – “Guarda-roupas” está correta-
mente flexionado, pois o primeiro radical, sendo 
uma forma verbal, não deve passar para o plu-
ral. Já o plural “guarda-civis” está errado, pois 
os dois radicais - um substantivo e um adjetivo 
– deveriam estar no plural.
C – CERTA - Em “sempre-vivas”, o primeiro radi-
cal é uma palavra invariável (advérbio), portanto, 
apenas o segundo radical vai para o plural. Em 
“amores-perfeitos”, formado por substantivo 
mais adjetivo, ambos passam para o plural.
D – CERTA – “Tico-ticos” e “reco-recos” têm al-
teração apenas no segundo radical por ser tra-
tar de substantivos onomatopaicos.
E – CERTA – Em “todo-poderosos” e “mata-bor-
rão”, o primeiro radical é palavra invariável e 
verbo, respectivamente, portanto, apenas o se-
gundo radical vai para o plural.

7.  Respostas:
a) Na placa do elevador, o pronome “mesmo” é 
empregado como um substantivo, pois ocupa a 
função sintática de sujeito do verbo “encon-
trar”. No nome da comunidade, o substantivo 
aparece escrito com letra maiúscula, tornando-
-se um substantivo próprio e sugerindo que é 
visto como um ser específico. Permite-se, as-
sim, o entendimento de que “Mesmo” seria um 
ser perigoso que, no contexto, ficaria parado 
nos andares e deveria ser evitado.
b) Algumas possibilidades de reformulação são: 
antes de entrar no elevador, verifique se ele se 
encontra parado neste andar; verifique se o eleva-
dor encontra-se parado neste andar antes de en-
trar nele; não tente entrar no elevador antes de 
verificar se está parado neste andar.

8.  Resposta: d
Por meio de derivação imprópria, o adjetivo “hu-
mano”, precedido pelo artigo “o”, foi empregado 
como um substantivo para nomear a natureza ou 
estado do homem, constituindo-se como núcleo 
do sintagma, e não como um caracterizador de 
outro termo.

9.  Resposta: b
Assim como “magríssimo”, o termo “magérrimo” 
é comumente utilizado na linguagem coloquial 
como superlativo de “magro”. Na linguagem for-
mal, contudo, o superlativo de “magro” é “ma-
cérrimo”.
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Três classes de palavras associam-se aos substantivos e aos adjetivos ou desempenham função seme-
lhante à deles nos enunciados: os pronomes, os artigos e os numerais.

  Pronomes
Os pronomes têm importante papel na coesão textual: possibilitam retomar e antecipar substantivos 

ou trechos mais longos, evitando repetições desnecessárias. Veja no quadro duas estratégias de coesão 
textual que podem ser obtidas por meio do uso de pronomes.

 � Anáfora: retomada, em um texto, de palavra ou expressão por outra palavra de sentido equiva-
lente. Exemplo: Se você decidiu ser um consumidor consciente, lembre-se disso ao exigir uma 
sacola plástica.

 � Catáfora: antecipação, em um texto, de palavra ou expressão por outra palavra de sentido equi-
valente. Exemplo: Pense nisto: quanto mais você consome, mais lixo produz.

Tipos de pronome
Os pronomes podem ser pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos 

ou relativos.

Pronomes pessoais

Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso: a primeira (quem fala), a segunda (com 
quem se fala) e a terceira (sobre quem ou o que se fala). Costumam ocupar, nos enunciados, fun-
ção semelhante à dos substantivos. Flexionam em pessoa e em número e classificam-se em retos 
ou oblíquos (átonos ou tônicos), dependendo da função que ocupam nos enunciados. Veja-os no 
quadro a seguir.

Pronomes pessoais

Flexão em 
número

Flexão em 
pessoa

Retos
Oblíquos

Átonos Tônicos

Singular

1a pessoa eu me mim, comigo

2a pessoa tu te ti, contigo

3a pessoa ele, ela o, a, lhe, se ele, ela, si, consigo

Plural

1a pessoa nós nos nós, conosco

2a pessoa vós vos vós, convosco

3a pessoa eles, elas os, as, lhes, se eles, elas, si, consigo

Pronomes de tratamento

Os pronomes de tratamento designam, de forma cerimoniosa, a pessoa com quem se fala (segun-
da pessoa) ou sobre quem se fala (terceira pessoa). Os verbos associados a esses pronomes sempre es-
tão flexionados na terceira pessoa. Veja alguns pronomes de tratamento no quadro da próxima página.

Pronomes, artigos e numerais
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Pronomes de tratamento

Forma Dirigido a

Senhor, senhora, senhorita Pessoa a quem se deseja demonstrar respeito

Vossa/Sua Alteza Príncipes e duques

Vossa/Sua Eminência Cardeais

Vossa/Sua Excelência Altas autoridades do governo e das Forças Armadas

Vossa/Sua Magnificência Reitores de universidades

Vossa/Sua Majestade Reis, imperadores

Vossa/Sua Reverência ou Reverendíssima Sacerdotes

Vossa/Sua Santidade Papa

Vossa/Sua Senhoria Funcionários públicos graduados, oficiais até coronel

Os pronomes de tratamento você/vocês, derivados de vossa mercê, predominam, no Brasil, 
para a referência à pessoa com quem se fala, substituindo os pronomes pessoais de segunda 
pessoa tu/vós.

Pronomes possessivos

Os pronomes possessivos associam os substantivos às pessoas do discurso. Flexionam em 
pessoa, em gênero e em número. Essa última flexão pode se referir tanto ao “possuidor” (pes-
soa do discurso) quanto ao “objeto possuído” (substantivo).

Pronomes possessivos

Flexão em número/pessoa (vertical) e em 
número/gênero (horizontal)

Singular
(um objeto possuído)

Plural
(dois ou mais objetos 

possuídos)

masculino feminino masculino feminino

Singular (um possuidor)

1a pessoa meu minha meus minhas

2a pessoa teu tua teus tuas

3a pessoa seu sua seus suas

Plural (dois ou mais 
possuidores)

1a pessoa nosso nossa nossos nossas

2a pessoa vosso vossa vossos vossas

3a pessoa seu sua seus suas

Apesar do nome, os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Veja alguns exemplos 
no quadro a seguir.

Alguns valores semânticos dos pronomes possessivos
 � Seu bairro à lugar onde se mora

 � Nosso primo à relação de parentesco

 � Minha querida à relação de afeto

 � Sua expulsão à objeto da ação verbal

 � Meu retorno à agente da ação verbal

Pronomes demonstrativos

Os pronomes demonstrativos situam um substantivo no tempo e no espaço em relação às 
pessoas do discurso, retomam informações mencionadas em um texto ou apontam para infor-
mações que serão apresentadas. Flexionam em pessoa, em gênero e em número, mas também 
apresentam formas invariáveis, que não sofrem flexão. Veja-os no quadro da próxima página.
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Pronomes demonstrativos

Flexão em 
pessoa, 
gênero e 
número

masculino feminino
Formas 

invariáveis
O que indica

singular plural singular plural

1a pessoa este estes esta estas isto
Próximo de quem fala

Tempo da fala
Introdução de informação nova no texto

2a pessoa esse esses essa essas isso
Próximo daquele com quem se fala

Passado ou futuro próximos
Retomada de informação no texto

3a pessoa aquele aqueles aquela aquelas aquilo
Distante da situação de fala

Passado vago ou distante
Retomada de informação distante no texto

Pronomes indefinidos

Os pronomes indefinidos indeterminam os substantivos ou os substituem de forma imprecisa. 
Apresentam formas variáveis e invariáveis. Referem-se sempre à terceira pessoa do discurso.

Pronomes indefinidos

Flexão em gênero e número

Flexão somente em 
número

Flexão somente em 
gênero

Formas 
invariáveis

masculino feminino

singular plural singular plural

algum alguns alguma algumas qualquer/quaisquer vários/várias mais

nenhum nenhuns nenhuma nenhumas
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////

diversos/diversas menos

todo todos toda todas ///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
///////////////////////

alguém

outro outros outra outras ninguém

muito muitos muita muitas tudo

pouco poucos pouca poucas outrem

certo certos certa certas nada

tanto tantos tanta tantas cada

quanto quantos quanta quantas algo

Pronomes interrogativos
Os pronomes interrogativos indicam os elementos sobre os quais se deseja obter infor-

mação, usados em perguntas diretas ou indiretas. Que é usado apenas para objetos; quem, 
apenas para pessoas; qual e quanto são usados tanto para objetos quanto para pessoas. 
Apresentam formas variáveis e invariáveis.

Pronomes interrogativos

Flexão em gênero e número

Flexão somente em número Formas invariáveismasculino feminino

singular plural singular plural

quanto quantos quanta quantas qual/quais que

////////// ////////// ////////// ////////// ////////////////////////////// quem
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Pronomes relativos
Os pronomes relativos retomam substantivos anteriormente mencionados nos enunciados. 

Apresentam formas variáveis e invariáveis.

Pronomes relativos

Flexão em gênero e número

Formas invariáveismasculino feminino

singular plural singular plural

cujo cujos cuja cujas que

o qual os quais a qual as quais quem

quanto quantos ////////// quantas onde

Veja alguns exemplos no quadro a seguir:

Acabou de chegar o documento de que lhe falei há pouco.

Aquele é o garoto cujo pai foi meu professor.

  Artigos
Pertencem à classe dos artigos as palavras que antecedem os substantivos com a função de 

determiná-los ou indeterminá-los. Os artigos têm a propriedade de transformar palavras de ou-
tras classes em substantivos.

Tipos de artigo
Há dois tipos de artigo: o definido (que particulariza ou retoma um substantivo já mencio-

nado no texto) e o indefinido (que toma um substantivo de forma genérica ou o apresenta pela 
primeira vez em um texto).

Os artigos sofrem flexão de gênero e de número para acompanhar a forma dos substantivos 
a que se associam: um brinquedo/uns brinquedos, o brinquedo/os brinquedos, uma boneca/umas bo-
necas, a boneca/as bonecas.

ARTIGOS

Tipo

Flexão em gênero e número

masculino feminino

singular plural singular plural

Indefinido um uns uma umas

Definido o os a as

  Numerais
Pertencem à classe dos numerais as palavras que expressam quantidades ou indicam a ordem 

dos elementos em uma sequência.

Tipos de numeral
 � Cardinal: indica quantidades exatas (um, três, duzentos, um milhão).
 � Fracionário: indica quantidades fracionadas (meio, terço, décimo, milésimo).
 � Multiplicativo: indica quantidades múltiplas (dobro, triplo, quádruplo, óctuplo).
 � Ordinal: indica a ordem de um ou mais elementos em uma sequência (primeiro, segundo, dé-

cimo quinto).
 � Coletivo: indica, por meio de palavra no singular, um conjunto de elementos de quantidade 

exata (dúzia, década, milhar).
A flexão dos numerais em número e gênero é bastante irregular. Por exemplo, entre os car-

dinais, apenas um é forma singular; de dois em diante, todos estão no plural. Apenas um, dois e 
as centenas a partir de duzentos apresentam feminino (uma, duas, duzentas), acompanhando a 
flexão do substantivo a que se associam.
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Texto para a questão 1.

O fim do marketing

A empresa vende ao consumidor – com a web não é mais assim

Com a internet se tornando onipresente, os Quatro Ps do marketing 
– produto, praça, preço e promoção – não funcionam mais. O paradig-
ma era simples e unidirecional: as empresas vendem aos consumidores. 
Nós criamos produtos; fixamos preços; definimos os locais onde ven-
dê-los; e fazemos anúncios. Nós controlamos a mensagem. A internet 
transforma todas essas atividades.

[...]
Os produtos agora são customizados em massa, envolvem serviços 

e são marcados pelo conhecimento e os gostos dos consumidores. Por 
meio de comunidades on-line, os consumidores hoje participam do de-
senvolvimento do produto. Produtos estão se tornando experiências. 
Estão mortas as velhas concepções industriais na definição e marketing 
de produtos.

[...]
Graças às vendas on-line e à nova dinâmica do mercado, os preços 

fixados pelo fornecedor estão sendo cada vez mais desafiados. Hoje 
questionamos até o conceito de “preço”, à medida que os consumidores 
ganham acesso a ferramentas que lhes permitem determinar quanto 
querem pagar. Os consumidores vão oferecer vários preços por um pro-
duto, dependendo de condições específicas. Compradores e vendedores 
trocam mais informações e o preço se torna fluido. Os mercados, e não as 
empresas, decidem sobre os preços de produtos e serviços.

[...]
A empresa moderna compete em dois mundos: um físico (a praça, 

ou marketplace) e um mundo digital de informação (o espaço merca-
dológico, ou marketspace). As empresas não devem preocupar-se com 
a criação de um web site vistoso, mas sim de uma grande comunidade 
on-line e com o capital de relacionamento. Corações, e não olhos, são o que 
conta. Dentro de uma década, a maioria dos produtos será vendida no 
espaço mercadológico. Uma nova fronteira de comércio é a marketface – a 
interface entre o marketplace e o marketspace.

[...]
Publicidade, promoção, relações públicas etc. exploram “mensagens” 

unidirecionais, de um-para-muitos e de tamanho único, dirigidas a con-
sumidores sem rosto e sem poder. As comunidades on-line perturbam 
drasticamente esse modelo. Os consumidores com frequência têm acesso 
a informações sobre os produtos, e o poder passa para o lado deles. São 
eles que controlam as regras do mercado, não você. Eles escolhem o meio 
e a mensagem. Em vez de receber mensagens enviadas por profissionais 
de relações públicas, eles criam a “opinião pública” on-line.

Os marqueteiros estão perdendo o controle, e isso é muito bom.
TapscoTT, Don. O fim do marketing. Info, São Paulo, Editora Abril, p. 22, jan. 2011.

1. (Unesp) “São eles que controlam as regras do mercado, não você. Eles es-
colhem o meio e a mensagem. Em vez de receber mensagens enviadas por 
profissionais de relações públicas, eles criam a ‘opinião pública’ on-line.”
Nesta passagem do penúltimo parágrafo do texto, o autor repete por três ve-
zes o pronome eles, para referir-se enfaticamente aos:
a) proprietários de lojas.
b) veículos de comunicação.
c) profissionais de relações públicas.

d) consumidores on-line.
e) fabricantes dos produtos.

1. Resposta: d
O referente dos pronomes destacados pode 
ser encontrado nas duas frases anteriores ao 
segmento: “Os consumidores on-line pertur-
bam drasticamente esse modelo. Os consumi-
dores com frequência têm acesso a informa-
ções sobre os produtos, e o poder passa para 
o lado deles.”
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Texto para a questão 2.

Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência co-
lonizadora à feição da antiga Grécia. O surto marítimo que enche sua 
história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum 
excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia 
comercial sedenta de lucros, e que não encontrava no reduzido terri-
tório pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do fun-
dador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para 
um primeiro plano. Fora ela quem, para se livrar da ameaça castelha-
na e do poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor Teles, 
cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem 
devia merecer do novo rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as 
possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, restou apenas 
o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis compa-
nheiros de D. João I.
prado Júnior, Caio. Evolução política do Brasil (adaptado).

2. (Fuvest-SP) O pronome “ela” da frase “Era ela, portanto, quem devia merecer 
do novo rei o melhor das suas atenções”, refere-se a:
a) “desmedida ambição”.
b) “Casa de Avis”.
c) “esta burguesia”.

d) “ameaça castelhana”.
e) “Rainha Leonor Teles”.

Texto para a questão 3.

As coisas mudaram muito em termos do que achamos necessário fa-
zer para manter nossos filhos seguros. Um exemplo: só 10% das crian-
ças americanas vão para a escola sozinhas hoje em dia. Mesmo quando 
vão de ônibus, são levadas pelos pais até a porta do veículo. Chegou 
a ponto de colocarem à venda vagas que dão o direito de o pai parar 
o carro bem em frente à porta na hora de levar e buscar os filhos. Os 
pais se acham ótimos porque gastam algumas centenas de dólares na 
segurança das crianças. Mas o que você realmente fez pelo seu filho? Se 
o seu filho está numa cadeira de rodas, você vai querer estacionar em 
frente à porta. Essa é a vaga normalmente reservada aos portadores 
de deficiência. Então, você assegurou ao seu filho saudável a chance 
de ser tratado como um inválido. Isso é considerado um exemplo de 
paternidade hoje em dia.
IstoÉ, 22 jul. 2009.

3. (ITA-SP) A palavra “isso”, na penúltima linha do texto, retoma o fato de:
a) as crianças americanas hoje não irem sozinhas à escola.
b) pais americanos tratarem seus filhos saudáveis como inválidos.
c) apenas 10% das crianças americanas irem sozinhas para a escola.
d) venderem vagas para os pais pararem o carro em frente à porta da escola.
e) os pais levarem e buscarem seus filhos até a porta do ônibus que os leva à escola.

Textos para a questão 4.

Texto 1
É certo tratar cães como humanos?
Com o meu dog, meu amado samoiedo Theodoro, faço o que quiser. 

Nem quero saber se ele gosta de ser chamado de filho, ou se gosta que 
eu o persiga o tempo todo pedindo abraços e beijos. Só o ser humano 
tem essa noia de querer racionalizar as coisas desse jeito.
Ana Rosa, no site.

2. Resposta: c
O termo “ela” faz referência a “burguesia”. 
Como esta classe havia lutado para se livrar da 
ameaça castelhana e do governo da Rainha 
Leonor Telles, permitindo a ascensão da Casa 
de Avis ao trono português, merecia a atenção 
do novo rei.

3. Resposta: b
O pronome “isso” refere-se à informação 
apresentada no trecho imediatamente ante-
rior, dada como exemplo das distorções de 
comportamento dos pais em função da obses-
são com a proteção de seus filhos.
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Texto 2
Gosto de cachorros, mas tratá-los como filhos é demais. Há tantas 

crianças nas ruas e nos orfanatos – e as pessoas preocupadas com futi-
lidades. Não consigo entender isso. Deveriam levar o carinho, o amor e 
o dinheiro gasto com um cachorro para uma criança carente.
Daniel Rosso, Criciúma, SC. Revista Superinteressante, p. 8, abr. 2009.

4. (Furg-RS) Analise as seguintes afirmativas sobre o emprego do pronome de-
monstrativo:
 I. O pronome essa (texto 1, linha 4) retoma o substantivo noia.
 II. O pronome isso (texto 2, linha 3) resume o que foi dito anteriormente.
 III. O pronome isso (texto 2, linha 3) refere-se a “Deveriam levar o carinho, o 

amor e o dinheiro gasto com um cachorro para uma criança carente”.
 IV. O pronome essa (texto 1, linha 4) refere-se ao substantivo noia.
 V. Tanto essa (texto 1, linha 4) quanto isso (texto 2, linha 3) retomam refe-

rentes no texto.
Assinale a opção que contém afirmativas corretas:
a) II – V
b) II – IV

c) I – III
d) III – IV

e) I – V

5. (Fuvest-SP) Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa:

Entrevistador: O protagonismo do STF dos últimos tempos tem 
usurpado as funções do Congresso?

Entrevistado: Temos uma Constituição muito boa, mas excessi-
vamente detalhista, com um número imenso de dispositivos e, por 
isso, suscetível a fomentar interpretações e toda sorte de litígios. 
Também temos um sistema de jurisdição constitucional, talvez único 
no mundo, com um rol enorme de agentes e instituições dotadas da 
prerrogativa ou de competência para trazer questões ao Supremo. É 
um leque considerável de interesses, de visões, que acaba causando a 
intervenção do STF nas mais diversas questões, nas mais diferentes 
áreas, inclusive dando margem a esse tipo de acusação. Nossas deci-
sões não deveriam passar de duzentas, trezentas por ano. Hoje, são 
analisados cinquenta mil, sessenta mil processos. É uma insanidade.
Veja, 15 jun. 2011.

No trecho “dotadas da prerrogativa ou de competência”, a presença de artigo 
antes do primeiro substantivo e a sua ausência antes do segundo fazem que o 
sentido de cada um desses substantivos seja, respectivamente:
a) figurado e próprio.
b) abstrato e concreto.

c) específico e genérico.
d) técnico e comum.

e) lato e estrito.

Texto para a questão 6.

Perto demais para dormirmos sossegados
Um grupo de astrônomos americanos anunciou na semana passada 

ter dado mais um passo para desvendar os mecanismos de uma das 
mais imprevisíveis ameaças à vida na Terra – a queda de grandes aste-
roides. Em 1908, um desses pedregulhos que viajam pelo espaço, e têm 
a sua rota alterada pela gravidade do Sol e dos planetas, explodiu a 5 
quilômetros do solo sobre uma área inóspita da Sibéria. Seus fragmen-
tos aniquilaram 80 milhões de árvores e devastaram uma área de 2 150 
quilômetros quadrados, o dobro do tamanho da cidade de Nova York. 
O mundo não está livre de que desastres como esse se repitam. Caso 
um asteroide como o da Sibéria, com 60 metros de diâmetro, caia so-
bre uma cidade grande, o resultado será uma tragédia de proporções

4. Resposta: b
I - ERRADA – O pronome “essa” não retoma 
outro termo; localiza o termo que acompanha 
no universo dos “humanos”.
II – CERTA – O pronome “isso” retoma as de-
clarações anteriores sobre a dificuldade de 
entender o tratamento paternal dado a cães 
enquanto crianças estão em ruas e orfanatos.
III - ERRADA – O pronome “isso” é anafórico, 
isto é, retoma informações já apresentadas. A 
antecipação de uma informação posterior deve 
ser feita como o pronome catafórico “isto”.
IV – CERTA – O pronome “essa” refere-se ao 
substantivo “noia”, localizando-o espacial-
mente no universo dos “humanos”.
V – ERRADA – Apenas “isso” é utilizado para 
retomada de termos.

5. Resposta: c
O artigo definido costuma atribuir ao substanti-
vo o traço semântico da especificidade. Assim, 
em “a prerrogativa”, retoma-se especifica-
mente a prerrogativa apresentada no contexto 
anterior (“trazer questões ao Supremo”). Já a 
ausência do artigo atribui o traço da generali-
dade, portanto, “competência para levar ques-
tões ao Supremo” é expresso como um atribu-
to genérico, o que se confirma pela informa-
ção de que há inúmeros agentes e instituições 
dotados desse atributo.

TCP_VU_LA_CADERNO_REVISAO_082A089.indd   88 26/02/14   16:51



89

P
ro

no
m

es
, a

rt
ig

os
 e

 n
um

er
ai

s

incalculáveis. O feito dos astrônomos americanos, ligados à Nasa, foi 
realizar um recenseamento de 90% dos asteroides localizados numa 
região que se estende a 195 milhões de quilômetros da Terra, e que 
potencialmente poderiam um dia se chocar com o nosso planeta.
Vilicic, Felipe. Espaço. Veja, p. 142-143, 12 out. 2011.

6. (UENP-PR) Observe esta passagem do texto:
“Seus fragmentos aniquilaram 80 milhões de árvores e devastaram uma área 
de 2 150 quilômetros quadrados, o dobro do tamanho da cidade de Nova York”.
Entendendo que há na língua elementos que têm a função de preencher significados 
das palavras consideradas “vazias”, estabelecendo a referência textual endofórica, 
assinale a alternativa correta relativamente ao trecho destacado:
a) A palavra “uma” é um anafórico e seu referente é “árvores”.
b) A palavra “quadrados” é um catafórico e seu referente é “quilômetros”.
c) A palavra “seus” é um anafórico e seu referente é “pedregulhos”.
d) A palavra “dobro” é um catafórico e seu referente é “área”.
e) A palavra “cidade” é um anafórico e seu referente é “Nova York”.

(FGV-SP) Texto para as questões 7 e 8.

Sua excelência
[O ministro] vinha absorvido e tangido por uma chusma de senti-

mentos atinentes a si mesmo que quase lhe falavam a um tempo na 
consciência: orgulho, força, valor, satisfação própria etc. etc.

Não havia um negativo, não havia nele uma dúvida; todo ele estava em-
briagado de certeza de seu valor intrínseco, das suas qualidades extraordi-
nárias e excepcionais de condutor dos povos. A respeitosa atitude de todos e 
a deferência universal que o cercavam, reafirmadas tão eloquentemente na-
quele banquete, eram nada mais, nada menos que o sinal da convicção dos 
povos de ser ele o resumo do país, vendo nele o solucionador das suas di-
ficuldades presentes e o agente eficaz do seu futuro e constante progresso.

Na sua ação repousavam as pequenas esperanças dos humildes e as 
desmarcadas ambições dos ricos.

Era tal o seu inebriamento que chegou a esquecer as coisas feias do seu 
ofício... Ele se julgava, e só o que lhe parecia grande entrava nesse julgamento.

As obscuras determinações das coisas, acertadamente, haviam-no ergui-
do até ali, e mais alto levá-lo-iam, visto que, só ele, ele só e unicamente, seria 
capaz de fazer o país chegar ao destino que os antecedentes dele impunham.
lima BarreTo. Os bruzundangas. Porto Alegre: L&PM, 1998. p. 15-6.

7. Assinale a alternativa que interpreta corretamente o emprego dos pronomes 
possessivos destacados nas passagens do segundo parágrafo.
a) Os dois primeiros fazem referência ao personagem descrito; os dois últi-

mos, a “país”.
b) Os dois primeiros fazem referência ao personagem descrito; os dois últi-

mos, a “agente eficaz”.
c) Todos os pronomes fazem referência ao personagem descrito.
d) Os dois primeiros fazem referência ao enunciador do texto (o narrador); os 

dois últimos, ao personagem que aquele descreve.
e) Os dois primeiros fazem referência ao enunciador do texto (o narrador); os 

dois últimos, a “povos”.

8. O emprego da forma de tratamento “Sua excelência”, no título do texto, indica 
que o enunciador está:
a) falando do ministro, o que equivaleria a dizer: “ele”.
b) se referindo diretamente ao ministro, como se dissesse a este: “você”.
c) falando do ministro, o que equivaleria a tratá-lo por “vós”.
d) se referindo diretamente ao ministro, como se dissesse a este: “tu”.
e) falando ao ministro e ao leitor, o que equivaleria a dizer “vocês”.

6. Resposta: c
A – ERRADA – A palavra “uma” não é usada 
para retomar um termo equivalente (anáfora), 
mas sim como um especificador de “árvores”.
B – ERRADA – “Quadrados” determina o senti-
do de “quilômetros”, palavra que acompanha. 
Os dois termos não têm sentidos equivalentes.
C – CERTA – O pronome possessivo “seus” é 
anafórico, pois retoma o termo “pedregulhos” 
(fragmentos de um dos pedregulhos), sendo 
equivalente a ele no contexto.
D – ERRADA – O termo “dobro” não é catafóri-
co, porque não antecipa uma palavra de senti-
do equivalente. 
E – ERRADA – Embora “cidade” e “Nova York” 
sejam termos equivalentes no contexto, não 
ocorre anáfora, pois “cidade” não está reto-
mando “Nova York”.

7. Resposta: a
Os dois primeiros pronomes em destaque fa-
zem referência ao ministro citado no parágra-
fo anterior: ele tem certeza de ter valor e qua-
lidades extraordinárias. Os dois pronomes do 
final do trecho referem-se ao país, já que as 
dificuldades e o futuro mencionados estão re-
lacionados a ele.

8. Resposta: a
Os pronomes de tratamento iniciados por 
“Sua” indicam que o emissor está falando da 
pessoa que eles caracterizam. Correspondem, 
portanto, à terceira pessoa do singular (ele/
ela). Os pronomes de tratamento iniciados por 
“Vossa” são utilizados para se dirigir direta-
mente à pessoa que eles caracterizam.
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  Verbos
Pertencem à classe dos verbos as palavras que exprimem noções de ação, estado, mudança de esta-

do, fenômenos da natureza e outros processos, situando-os no tempo. A função do verbo pode ser de-
sempenhada por duas ou mais palavras em conjunto, constituindo uma locução verbal (quero propor). 

Na formação dos verbos, um morfema radical une-se às vogais temáticas a, e ou i, resultando nas 
três conjugações verbais da língua portuguesa. A 1a conjugação reúne verbos terminados em –ar (can-
tar); a 2a conjugação, em –er (correr); e a 3a conjugação, em –ir (sorrir). O verbo pôr e seus derivados, 
como compor e propor, pertencem à 2a conjugação, pois, em sua origem, pôr contava com a terminação 
–er (poer).

Flexão do verbo

Flexão número-pessoal 

A flexão número-pessoal indica a que ou a quem se refere o processo verbal e se ele diz respeito a um 
ou mais elementos. O verbo flexiona na primeira pessoa quando o processo verbal refere-se ao enun-
ciador, que responde por ele sozinho ou com outras pessoas – (Eu) cantei/(Nós) cantamos. Na segunda 
pessoa, quando o processo verbal refere-se a um ou mais interlocutores – (Tu) cantaste/ (Vós) cantastes. 
Na terceira pessoa, quando o processo verbal refere-se a um ou mais elementos que não participam da 
situação de comunicação – (Ele) cantou/ (Eles) cantaram.

Flexão modo-temporal 

A flexão de modo corresponde a uma atitude do enunciador em relação ao processo verbal.

Verbos – flexão de modo

Modo verbal Atitude do enunciador

Indicativo Assume o processo verbal como um fato.

Subjuntivo Assume o processo verbal como possível, porém incerto.

Imperativo
Dirige o processo verbal ao interlocutor como uma ordem, um pedido, uma exigência,  

um conselho, uma orientação.

O imperativo não apresenta flexão de tempo, que sempre diz respeito ao momento da enunciação. 
Ele apresenta as formas afirmativa (Estudemos agora!) e negativa (Não deixe de estudar!).

Já o indicativo e o subjuntivo apresentam três tempos básicos – o pretérito, o presente e o futuro –, 
que apresentam subdivisões para expressar sentidos variados. 

Tempos do modo indicativo

Tempo O que indica Exemplo

Pretérito 
perfeito

Processo verbal completamente 
concluído no passado

Estudei a noite toda.

Pretérito 
imperfeito

Processo verbal habitual/contínuo no 
passado

Ela estudava todas as noites.

Processo verbal que estava em 
andamento quando outro ocorreu

Eu ainda estudava (tempo simples)/estava estudando 
(tempo composto) quando acabou a luz.

Tempo das narrativas tradicionais Era uma vez um reino encantado.

Verbos e advérbios
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Tempos do modo indicativo

Tempo O que indica Exemplo

Pretérito mais- 
-que-perfeito

Processo verbal que, no passado, ocorreu 
antes de outro

Ele estudou conforme planejara (tempo simples)/ havia 
planejado (tempo composto).

Presente

Processo verbal simultâneo à enunciação Eu confirmo minha inscrição.

Processo verbal habitual Ele estuda a semana inteira.

Processo verbal que vai ocorrer em breve Você faz a prova na próxima semana.

Futuro do 
pretérito

Processo verbal posterior a tempo do 
passado 

Os europeus conheceriam o arroz muito mais tarde do 
que os asiáticos.

Processo verbal incerto no passado ou 
no futuro

Eles receberiam (tempo simples) o resultado ontem.
Nós poderíamos estudar (tempo composto) amanhã.

Polidez Eu poderia usar (tempo composto) o banheiro?

Futuro do 
presente

Processo verbal com chances reais de 
ocorrer no futuro

Nós estudaremos (tempo simples)/vamos estudar 
(tempo composto) amanhã sem falta.

Tempos do modo subjuntivo

Tempo O que indica Exemplo

Pretérito 
imperfeito

Condição para que algo ocorresse 
no passado/no presente/no futuro 

Se estudasse (tempo simples)/tivesse estudado (tempo composto), 
teria se saído bem na prova. 

Nós tiraríamos nossas dúvidas hoje, se o professor permitisse 
(tempo simples)/pudesse permitir (tempo composto).

Ele estudaria com você, se você não fosse (tempo simples)/
costumasse ser (tempo composto) tão disperso.  

Presente Hipótese, ordem, proibição, desejo
É imprescindível que você estude.

Espero que você esteja preparado amanhã.

Futuro 
Possibilidade de realização de 

processo no futuro 
Se a Olimpíada de 2016 ocorrer conforme o planejado, o Brasil se 

fortalecerá no cenário internacional.

Formas nominais 
São formas do verbo que, em determinados contextos, assumem características dos nomes 

(substantivos/adjetivos/advérbios). São elas: infinitivo, gerúndio e particípio. 
Nas locuções verbais, essas formas têm valor verbal.

Formas nominais

Forma nominal Desinência formadora Exemplo

Infinitivo -r
O Sol vai nascer às 5h47. (valor verbal à verbo principal)

Quero ver o nascer do Sol. (valor nominal = substantivo)

Gerúndio -ndo

A água já está fervendo. (valor verbal à verbo principal)

Jogue a água fervendo sobre o pó de café. (valor nominal = adjetivo)

Hoje acordei sorrindo. (valor nominal = advérbio)

Particípio
-ado(a)/ 
-ido(a)

Os exercícios foram resolvidos. (valor verbal à verbo principal)

Traga os exercícios resolvidos para a aula. (valor nominal = adjetivo)

O gerúndio e o particípio não são flexionados. Já o infinitivo apresenta uma forma sem flexão – 
infinitivo impessoal – cantar e outra com flexão número-pessoal – infinitivo pessoal – (eu) can-
tar, (tu) cantares, (ele/ela/você) cantar, (nós) cantarmos, (vós) cantardes, (eles/elas/vocês) cantarem.
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Locuções 
Nas locuções verbais, as formas do infinitivo, gerúndio ou particípio, que expressam o 

sentido do processo verbal, ocupam o papel de verbos principais, enquanto os verbos que se 
associam a elas são chamados de auxiliares.

Empregos das locuções verbais
 � Nos tempos compostos: Quando você chegou, ele já havia dormido.

 � Na construção da voz passiva: A decisão foi acatada por todos.

 � Na expressão de diferentes aspectos do verbo (formas como o processo verbal pode se 
desenrolar no tempo): O exame acabou de começar (ação que tem início); Estou con-
sultando minhas anotações (ação em andamento); Continuo tendo dúvidas (ação que 
permanece); Costumo fazer anotações (ação habitual); etc.

 � Na expressão de diferentes pontos de vista do enunciador em relação ao seu enunciado 
(desejo, possibilidade, capacidade, dever, aparência, etc.): Ele parece estar preparado; 
Vocês precisam estudar; Procure entender a proposta.

Vozes verbais 
A pessoa do discurso a que se refere o processo verbal pode ser: a) agente do processo verbal, 

b) alvo do processo verbal ou c) agente e alvo do processo verbal simultaneamente. Cada uma 
dessas relações resulta em uma voz verbal.

Vozes verbais

Voz verbal O que indica Exemplo

Ativa
A pessoa do discurso é agente 

do processo verbal
O governo acelerou a recuperação das estradas. 

Passiva 
A pessoa do discurso é alvo 

(paciente) do processo verbal

As estradas foram recuperadas de forma rápida. (forma analítica)

Recuperaram-se as estradas de forma rápida. (forma sintética à 
à uso da partícula apassivadora -se)

Reflexiva

A pessoa do discurso é ao 
mesmo tempo agente e alvo 

(paciente) do processo verbal
O responsável organizou-se para acelerar a recuperação  

das estradas. (reflexiva)

Os dirigentes comunicaram-se para acelerar a recuperação  
das estradas. (reflexiva recíproca)

As pessoas do discurso são 
reciprocamente agente e alvo 
(paciente) do processo verbal

Tipos de verbos 

regulares Não sofrem mudanças em seu radical ao 
ser conjugados

cantar: canto, cantas, canta, cantamos, cantais, 
cantam

irregulares Sofrem alguma alteração no radical ao ser 
conjugados

mentir: minto, mentes, mente, mentimos, mentis, 
mentem

anômalos Sofrem alterações profundas no radical ao 
ser conjugados

ser: sou, és, é, somos, sois, são

defectivos Não apresentam conjugação em algumas 
pessoas e tempos

abolir: --------, aboles, abole, abolimos, abolis, abolem

abundantes
Apresentam duas ou mais formas 

equivalentes, uma regular e outra irregular, 
geralmente para o particípio

aceitar
aceitado à particípio regular, usado com os verbos 

auxiliares ter e haver: Havia aceitado a sugestão.
aceito à particípio irregular, usado com os 

verbos auxiliares ser, estar e ficar: Foi aceito na 
universidade.
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  Advérbios
Pertencem à classe dos advérbios as palavras que: a) indicam as circunstâncias em que ocor-

reram os processos verbais (ao se associar a verbos); b) intensificam o sentido de adjetivos e 
de outros advérbios; c) expressam pontos de vista do enunciador em relação ao enunciado. 

Os ingressos esgotaram-se rapidamente.
verbo advérbio

A peça era muito engraçada.
advérbio adjetivo

O elenco saiu-se muito bem.
advérbio advérbio

Certamente haverá outras apresentações.
advérbio enunciado

A função de advérbio pode ser desempenhada por uma locução adverbial (de costas).

Tipos de advérbio 
A Nomenclatura Gramatical Brasileira classifica os advérbios de acordo com seu sentido. 

 � Lugar: aqui, ali, aí, longe, perto, ao lado, por ali.
 � Tempo: agora, hoje, ontem, amanhã, ainda, nunca, sempre, frequentemente.
 � Modo: em silêncio, de graça, à toa, rapidamente, conscientemente [quase todos os advérbios ter-

minados em -mente são de modo]. 
 � Negação: não, tampouco, absolutamente, de forma alguma.
 � Dúvida: talvez, quem sabe, possivelmente, provavelmente.
 � Intensidade: muito, pouco, quase, demais, bastante, bem, mais, menos. 
 � Afirmação: sim, certamente, realmente, com certeza, sem dúvida.

Palavras usadas para formular frases interrogativas diretas ou indiretas sobre as circunstân-
cias do processo verbal são classificadas pela NGB como advérbios interrogativos.

 � Lugar:  Aonde você vai? 
Você não me disse aonde vai.

 � Tempo:  Quando sai a resposta? 
Ainda não sei quando sai a resposta.

 � Modo:  Como eles pretendem resolver o problema? 
Eles discutirão como resolver o problema. 

 � Causa:  Por que ainda estamos esperando? 
Preciso saber por que ainda estamos esperando.

Grau dos advérbios
Alguns advérbios de modo e de intensidade apresentam variação de grau.

Grau comparativo 
 � De superioridade: O problema será solucionado mais rapidamente do que esperávamos.

 � De igualdade: Ela partiu tão inesperadamente quanto chegou.

 � De inferioridade: O peru assou menos lentamente do que eu gostaria.
Grau superlativo 
 � Absoluto sintético: As perspectivas melhoraram muitíssimo.

 � Absoluto analítico: Fizemos muito bem em nos prevenir.
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Texto para a questão 1.

Artistas, costureiras, soldadores e desenhistas manejam ferro, ma-
deira, isopor e tecido. No galpão do boi Garantido, o do coração verme-
lho, todos se esmeram (nunca usam o verbo caprichar) para preparar 
um espetáculo que supere o do rival. No ano passado, foi o Caprichoso, 
o da estrela azul, o ganhador da disputa de bois-bumbá do famoso Fes-
tival de Parintins, que todo final de junho atrai cerca de cem mil pes-
soas para a doce ilha situada na margem direita do rio Amazonas. No 
curral da torcida caprichosa, “alegoristas”, passistas e percussionistas 
preferem não dizer que uma nova vitória está garantida. Dizem, sim, 
com todas as letras, que está assegurada.
PomPeu, Fernanda. Caprichada e garantida.

1. (Fuvest-SP) As marcas linguísticas e o modo de organização do discurso 
que caracterizam o texto são, respectivamente:
a) verbos no presente e no passado; descritivo-narrativo.

b) substantivos e adjetivos; descritivo-dissertativo.
c) substantivos; narrativo-dissertativo.
d) frases nominais; apenas narrativo.
e) adjetivos substantivados; apenas descritivo.

Texto para a questão 2.

Receita de mulher
As muito feias que me perdoem

Mas beleza é fundamental. É preciso

Que haja qualquer coisa de flor em tudo isso

Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de

                                              [haute couture*

Em tudo isso (ou então

Que a mulher se socialize elegantemente em azul,

                 [como na República Popular Chinesa).

Não há meio-termo possível. É preciso

Que tudo isso seja belo. É preciso que súbito

Tenha-se a impressão de ver uma garça apenas

                                         [pousada e que um rosto

Adquira de vez em quando essa cor só encontrável

                                          [no terceiro minuto da aurora.

Vinicius de Moraes

* “haute couture”: alta costura.

2. (Fuvest-SP) Tendo em vista o contexto, o modo verbal predominante no ex-
certo e a razão desse uso são:
a) indicativo; expressar verdades universais.

b) imperativo; traduzir ordens ou exortações.

c) subjuntivo; indicar vontade ou desejo.

d) indicativo; relacionar ações habituais.

e) subjuntivo; sugerir condições hipotéticas.

1. Resposta: a
Formas verbais no presente do indicativo 
(“manejam”, “esmeram”, “atrai”, “preferem”, 
“dizem”, “está garantida” e “está assegura-
da”) respondem pelo efeito de simultaneidade 
característico do texto descritivo. A prepara-
ção da festa e a maneira como os torcedores 
do Boi Caprichoso se expressam são apresen-
tados como simultâneos ao tempo de produ-
ção do texto. Todavia, há também uma refe-
rência à disputa do ano anterior, marcada pelo 
pretérito perfeito do indicativo (“foi”), que in-
sere o aspecto narrativo no texto.

2. Resposta: c
Prevalece o modo subjuntivo, observado, por 
exemplo, em “(...) É preciso/que haja qual-
quer coisa de flor em tudo isso” ou “(...) É 
preciso que súbito/tenha-se a impressão de 
ver uma garça apenas/pousada (...)”. Esse mo-
do é utilizado para expressão de desejo ou 
vontade, já que o poema se propõe a ser uma 
receita de mulher ideal.
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3. (Ufam) Assinale a opção em que o verbo indicado nos parênteses não foi 
corretamente conjugado:
a) O jardineiro da casa água as roseiras todos os dias. (aguar)
b) É necessário que o novo governo remedie as injustiças. (remediar)
c) Nunca se sabe de onde provêm tantos comentários maldosos. (provir)
d) Mesmo não sendo necessário, o diretor interveio no caso. (intervir)
e) Ele não se atém ao que foi indagado, tornando-se prolixo. (ater)

Texto para a questão 4.

A ameaça de uma bomba atômica está mais viva do que nunca. Os 
conflitos étnicos mataram quase 200 chineses só no mês de julho. Ago-
ra uma boa notícia: a paz mundial pode estar a caminho. Segundo esti-
mativas de pesquisadores, o mundo está bem menos sangrento do que 
já foi. Cerca de 250 mil pessoas morrem por ano em consequência de 
algum conflito armado. É bem menos do que no século 20, que teve 800 
mil mortes anuais em sua 2a metade e 3,8 milhões por ano até 1950.

O que aconteceu? O psicólogo Steven Pinker diz que o aumento do 
número de democracias ajudou. Assim como a nossa saúde: como a ex-
pectativa de vida subiu, temos mais medo de arriscar o pescoço. Até a 
globalização teria contribuído: um mundo mais integrado é um mundo 
mais tolerante, diz Pinker.
Revista Superinteressante

4. (Mackenzie-SP) “Os conflitos étnicos mataram quase 200 chineses só no mês 
de julho.” (linhas 1 e 2)
De acordo com a norma-padrão, passando-se essa frase para a voz passiva 
analítica, a forma verbal correspondente será:
a) foram mortos.
b) estavam sendo mortos.
c) eram mortos.

d) matou-se.
e) morreram.

5. (Casper Líbero-SP) Assinale a alternativa que completa as lacunas da frase 
com flexão culta dos verbos “ver”, “vir”, “crer” e “convir”, respectivamente: 
Se você a ________________ , quando ________________, diga-lhe que eu ________________ na sua 
história, se lhe ________________.
a) ver, vier, cri, convier.
b) ver, vier, acreditei, convir.
c) vir, vir, acreditei, convier.

d) ver, vir, cri, convir.
e) vir, vier, cri, convier.

Texto para a questão 6.

Dias melhores
Vivemos esperando dias melhores
Dias de Paz
Dias a Mais
Dias que não deixaremos para trás
Vivemos esperando
O dia em que seremos melhores
Melhores no Amor
Melhores na Dor
Melhores em Tudo
Vivemos esperando
O dia em que seremos
para sempre
Vivemos esperando
Dias Melhores pra sempre
Dias Melhores pra sempre...
Jota Quest

3. Resposta: b
A – CERTA - Por ser paroxítona terminada em 
ditongo, assim como o substantivo “água”, a 
forma do presente do indicativo do verbo 
“aguar” recebe acento agudo.
B – ERRADA – Os verbos irregulares termina-
dos em “iar”, como “remediar” e “odiar”, re-
cebem –ei na primeira, segunda e terceira pes-
soas do singular e terceira pessoa do plural do 
presente do subjuntivo (remedeie, remedeies, 
remedeie, remedeiem).
C – CERTA – O verbo foi empregado na terceira 
pessoa do plural para concordar com o sujeito 
“tantos comentários”. Deve, portanto, receber 
o acento circunflexo que diferencia o plural 
(provêm) do singular (provém).
D – CERTA – O verbo “intervir” é derivado de 
“vir” e se conjuga como ele (Ele veio/Ele in-
terveio).
E – CERTA – O verbo “ater” é derivado de 
“ter” e se conjuga como ele. Contudo, por ser 
uma palavra oxítona terminada em em recebe 
acento agudo (ele tem/ele (se) atém).

4.  Resposta: a
“Mataram” é uma forma verbal do pretérito 
perfeito do indicativo. Na voz passiva, o tempo 
verbal é mantido, mas a forma simples é tro-
cada pela forma composta, com auxiliar “ser” 
mais particípio: Quase 200 chineses foram 
mortos em conflitos étnicos só no mês de julho.

5. Resposta: e
O verbo “ver” toma a forma “vir”, e o verbo 
“vir” toma a forma “vier” no futuro do sub-
juntivo (construção de hipótese, no contexto). 
O verbo “crer” toma a forma “cri” no pretéri-
to perfeito do indicativo (fato já ocorrido). O 
verbo “convir”, derivado de “vir”, toma a for-
ma “convier” (se vier/se convier) no futuro do 
subjuntivo (relação semântica de condição).
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6. (Uepa) No texto, a repetição do trecho “vivemos esperando” sugere:
a) incerteza.
b) passividade.
c) medo.

d) horror.
e) preconceito.

Texto para a questão 7.

É verdade que podemos votar, é verdade que podemos, como cida-
dãos eleitores e normalmente por via partidária, escolher os nossos 
representantes no parlamento. Mas é igualmente verdade que a possi-
bilidade de ação democrática começa e acaba aí. O eleitor poderá tirar 
do poder um governo que não lhe agrade e pôr outro no seu lugar, mas 
o seu voto não teve, não tem, nem nunca terá qualquer efeito visível so-
bre a única e real força que governa o mundo, e portanto o seu país e a 
sua pessoa: refiro-me, obviamente, ao poder econômico, em particular 
à parte dele, sempre em aumento, gerida pelas empresas multinacio-
nais de acordo com estratégias de domínio que nada têm que ver com 
aquele bem comum a que, por definição, a democracia aspira. 

Todos sabemos que é assim, e contudo, por uma espécie de automa-
tismo verbal e mental que não nos deixa ver a nudez crua dos fatos, 
continuamos a falar de democracia como se se tratasse de algo vivo e 
atuante, quando dela pouco mais nos resta que um conjunto de formas 
ritualizadas, os inócuos passes e os gestos de uma espécie de missa laica.
José Saramago

7. (Mackenzie-SP) Assinale a alternativa que identifica corretamente o termo a 
que se refere a palavra destacada.
a) acaba aí (linha 4) – a possibilidade de escolha do representante
b) não lhe agrade (linha 5) – o governo
c) pôr outro no seu lugar (linha 5) – o eleitor
d) aquele bem comum (linha 11) – o poder econômico
e) quando dela pouco mais nos resta (linha 15) – a nudez crua dos fatos

Texto para a questão 8.

Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência co-
lonizadora à feição da antiga Grécia. O surto marítimo que enche sua 
história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum 
excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia 
comercial sedenta de lucros, e que não encontrava no reduzido terri-
tório pátrio satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do fun-
dador da Casa de Avis ao trono português trouxe esta burguesia para 
um primeiro plano. Fora ela quem, para se livrar da ameaça castelha-
na e do poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor Teles, 
cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem 
devia merecer do novo rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as 
possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, restou apenas 
o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis compa-
nheiros de D. João I.
Prado Júnior, Caio. Evolução política do Brasil (adaptado).

8. (Fuvest-SP) No contexto, o verbo “enche” indica:
a) habitualidade no passado.
b) simultaneidade em relação ao termo “ascensão”.
c) ideia de atemporalidade.
d) presente histórico.
e) anterioridade temporal em relação a “reino lusitano”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6. Resposta: b
O trecho “vivemos esperando” sugere passivi-
dade, já que o uso do tempo presente indica 
um processo verbal habitual e o verbo “espe-
rar”, a ideia de falta de ação.

7. Resposta: a
A – CERTA – O contexto evidencia que o termo 
“aí” refere-se ao enunciado anterior: a ação 
democrática está limitada ao ato de escolher 
os representantes no parlamento.
B – ERRADA – O pronome “lhe” refere-se a 
“eleitor”, e não a “governo”: não agrade a 
ele, eleitor.
C – ERRADA – O pronome “seu” refere-se a 
“governo”, e não a “eleitor”: colocar outro 
governo no lugar do governo retirado.
D – ERRADA – O pronome “aquele” não faz re-
ferência a um termo explícito no texto; refere-
-se à noção de “bem comum”, que faz parte 
do repertório dos leitores.
E – ERRADA – O pronome “dela” refere-se a 
“democracia”: pouco nos resta da democracia.

8. Resposta: d
É comum o uso do presente do indicativo no 
lugar do pretérito perfeito do indicativo em 
narrativas históricas, pois favorece a 
aproximação dos fatores relatados, presentifi-
cando-os para o leitor. Trata-se do chamado 
“presente histórico”.
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Texto para a questão 9.

Uma ideia radical demais

“Grátis pode significar muitas coisas, e esse significado tem mudado 
ao longo dos anos. Grátis levanta suspeitas, mas não há quase nada 
que chame tanto a atenção. Quase nunca é tão simples quanto parece, 
mas é a transação mais natural de todas. Se agora estamos construindo 
uma economia em torno do Grátis, deveríamos começar entendendo o 
que ele é e como funciona.” Essas são as palavras que abrem o segundo 
capítulo de um livro lançado nesta semana nos Estados Unidos. O títu-
lo é Free – The Future of a Radical Price (“Grátis – o futuro de um preço 
radical”, numa tradução livre). A editora Campus-Elsevier deve lançá-lo 
no Brasil no final deste mês. É preciso reconhecer que o autor não falta 
com a verdade. “Grátis” pode realmente significar muitas coisas, entre 
elas cobrar por um livro cuja ideia central é uma defesa apaixonada de 
tudo o que é gratuito.

A favor de Anderson, é necessário avisar de saída: em nenhum mo-
mento ele escreve que tudo será de graça. Sua tese central é que certos 
produtos e serviços podem, sim, ser gratuitos – e mesmo assim dá para 
ganhar dinheiro. Anderson constrói seu argumento sobre as diferenças 
fundamentais entre o mundo das coisas materiais, ou o mundo dos 
átomos, e a internet, ou o mundo dos bits. Eis a ideia central: todos os 
custos dos insumos básicos do mundo digital caem vertiginosamente.

Disponível em: <portalexame.abril.uol.com.br/revista/exame/edicoes/0947/tecnologia/
ideiaradical-demais-482570.html>.

9. (FGV-SP) Na primeira frase do texto, o tempo composto tem mudado expressa 
uma ação:

a) concluída e pode ser substituído por mudou ou muda.

b) em processo e não há forma simples que o possa exprimir.

c) hipotética e pode ser substituído por mudaria.

d) em continuidade e pode ser substituído por mudara.

e) impossível no futuro e não há forma simples que o possa exprimir.

10. (Unicamp-SP) Em transmissão de um jornal noturno televisivo (RedeTV, 7/10/2008), 
um jornalista afirmou: “Não há uma só medida que o governo possa tomar”.

a) Considerando que há duas possibilidades de interpretação do enunciado 
acima, construa uma paráfrase para cada sentido possível de modo a ex-
plicitá-los.

b) Compare o enunciado citado com: Não há uma medida que só o governo pos-
sa tomar. O termo “só” tem papel fundamental na interpretação de um e 
outro enunciado. Descreva como funciona o termo em cada um dos enun-
ciados. Explique.

11. (FEI-SP – Adaptada) Em “Se quisermos ver nos três dias de carnaval a folia 
como depravação”, o verbo em destaque evidencia que há a construção de 
uma ideia:

a) hipotética.

b) assertiva.

c) indicativa.

d) imperativa.

e) relativa.

9. Resposta: b
A forma verbal “tem mudado” expressa uma 
ação em processo, em continuidade: o sentido 
de “grátis” vem se transformando ao longo 
dos anos, inclusive no momento presente. A 
ideia de processo durativo pode ser expressa 
por outros tempos verbais, como o pretérito 
imperfeito (“mudava”), contudo, este uso não 
manteria a informação de que a mudança per-
manece no tempo presente. O uso de uma for-
ma no presente do indicativo (“muda”), por 
sua vez, implicaria a noção de um fato atem-
poral, que não é compatível com o original.

10. Respostas: 
a) Sentido 1: Não existe medida alguma que o 
governo possa tomar; não há nenhuma medida 
que o governo possa tomar; sentido 2: Há mais 
de uma medida que o governo pode tomar; 
não há apenas uma medida que o governo pos-
sa tomar.
b) No primeiro enunciado — “Não há uma só 
medida que o governo possa tomar” — o ad-
vérbio “só” modifica “medida”, por isso, a 
frase pode significar que o governo não pode 
tomar medida alguma ou, então, que o gover-
no pode tomar várias medidas. Já o enunciado 
“Não há uma medida que só o governo possa 
tomar”, o termo “só” refere-se a “governo” e 
o sentido é de que a medida não cabe exclusi-
vamente ao governo, podendo ser tomada por 
outros agentes.

11. Resposta: a
No trecho “Se quisermos ver nos três dias de 
carnaval a folia como depravação”, a conjun-
ção “se” evidencia que o autor está construin-
do uma hipótese, isto é, lançando mão de uma 
situação imaginada a partir da qual será apre-
sentado um raciocínio.
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As preposições e as conjunções têm o importante papel de articular termos e enunciados. As interjei-
ções atuam na expressão de emoções e sentimentos.

  Preposições
Pertencem à classe das preposições as palavras que têm a função de conectar os termos de um 

enunciado, indicando de que forma o segundo termo complementa o sentido do primeiro. A função 
de preposição pode ser desempenhada por um conjunto de palavras, denominado locução prepo-
sitiva (embaixo de).

As preposições são palavras invariáveis; não sofrem flexão nem variação de grau. A associação de 
uma preposição com um substantivo pode formar uma locução adjetiva (olhar de anjo = olhar angelical).

Tipos de preposição
As preposições dividem-se em essenciais e acidentais. As primeiras sempre funcionam como pre-

posições; as últimas são palavras de outras classes que podem, em determinados contextos, exercer a 
função de preposição.

 � Algumas preposições essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, 
sem, sob, sobre.

 � Algumas preposições acidentais: como, conforme, durante, exceto, salvo, visto.

Uma mesma preposição pode assumir sentidos variados no interior dos enunciados. Veja, no quadro 
a seguir, diferentes sentidos expressos pela preposição de.

 � Causa: O garoto gritou de medo.

 � Finalidade: Onde está meu abrigo de dormir?

 � Lugar: Ele veio do Recife.

 � Matéria: O brinco é de ouro?

 � Meio: Gostava de andar de bicicleta.

 � Modo: Costumo dormir de lado.

 � Posse: Essa caneta é do Júnior.

  Conjunções
Pertencem à classe das conjunções as palavras que têm a função de conectar enunciados, indicando 

uma determinada relação de sentido, ou de conectar expressões semelhantes em um mesmo enuncia-
do, ou de habilitar um enunciado a desempenhar uma função sintática no interior de outro enunciado. 
De fundamental importância na coesão textual, as conjunções também são conhecidas como conecti-
vos ou conectores.

A função de conjunção pode ser desempenhada por um conjunto de palavras, denominado locução 
conjuntiva (à medida que). As conjunções são palavras invariáveis, ou seja, não sofrem flexão nem va-
riação de grau.

Tipos de conjunção
As conjunções são divididas em dois grupos conforme a função sintática que desempenham: con-

junções coordenativas relacionam enunciados sintaticamente independentes entre si; conjunções 
subordinativas permitem que um enunciado desempenhe uma função sintática no interior de outro 
enunciado. Elas também são classificadas de acordo com os sentidos que ajudam a expressar.

Preposições, conjunções 
e interjeições
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Sentido Exemplo
Su

bo
rd

in
at

iv
as

causal (indica causa) O ovo quebrou porque caiu no chão.

comparativa (indica comparação) Estudei tanto quanto você.

concessiva (indica concessão)
Embora não tenha confirmado presença, irei ao 
casamento.

condicional (indica condição/hipótese) Se você estiver preparado, se sairá bem.

conformativa (indica conformidade) Conforme combinado, segue o arquivo.

consecutiva (indica consequência) Estudei tanto que perdi o sono.

final (indica finalidade)
Para que possamos confirmar a reserva, envie o 
comprovante de depósito.

proporcional (indica proporcionalidade)
À medida que começar a fazer os exercícios, você 
ganhará confiança.

temporal (indica tempo) Quando cheguei, ele estava dormindo.

integrante (sem conteúdo semântico específico) Disseram que as inscrições deveriam ser feitas aqui.

Co
or

de
na

ti
va

s

aditiva (indica adição) Não sei nem quero saber.

adversativa (indica contraste/oposição/quebra de 
expectativa)

Pensei que ganharia o prêmio, mas meu sonho 
não se realizou.

alternativa (indica alternância/exclusão) Ou você casa, ou compra uma bicicleta.

conclusiva (indica conclusão) Não fui convidado; portanto, não irei.

explicativa (indica explicação) Não concordo com a decisão, pois não estava presente.

  Interjeições
Pertencem à classe das interjeições as palavras que expressam emoções e sentimentos súbi-

tos e espontâneos. Podem ser caracterizadas tanto pela entonação exclamativa (sinalizada por 
ponto de exclamação) quanto pela interrogativo-exclamativa (sinalizada por ponto de interro-
gação seguido de exclamação). A função de interjeição pode ser desempenhada por um conjun-
to de palavras denominado locução interjetiva (valha-me Deus!).

As interjeições não estabelecem relação sintática com nenhum outro termo nos enunciados; 
por isso e por sua grande variedade morfológica e semântica, alguns estudiosos não consideram 
as interjeições uma classe de palavras.

Tipos de interjeição
As interjeições são classificadas conforme o seu sentido, relacionado à emoção que expres-

sam. No contexto de uso, uma mesma interjeição pode assumir sentidos muito variados. Veja 
alguns exemplos no quadro a seguir.

Algumas interjeições
 � De admiração: ah!, oh!, que incrível!

 � De animação: coragem!, força!, ânimo!

 � De aplauso: bravo!, urra!, viva!, bis!

 � De dor: ai!, ui!, au!

 � De dúvida: hem?, hein?, hum...

 � De espanto: ah!, o quê?!, oh!

 � De invocação: ei!, oi?!, olá!, psiu!, alô!

 � De silêncio: shhh!, psiu!

 � De suspensão: chega!, basta!, alto lá!
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Texto para a questão 1.

O boi

Ó solidão do boi no campo,
ó solidão do homem na rua!
Entre carros, trens, telefones,
entre gritos, o ermo profundo.
Ó solidão do boi no campo,
ó milhões sofrendo sem praga!
se há noite ou sol, é indiferente,
a escuridão rompe com o dia.
Ó solidão do boi no campo,
homens torcendo-se calados!
A cidade é inexplicável
e as casas não têm sentido algum.
Ó solidão do boi no campo!
O navio-fantasma passa
em silêncio na rua cheia.
Se uma tempestade de amor caísse!
As mãos unidas, a vida salva...
Mas o tempo é firme. O boi é só.
No campo imenso a torre de petróleo.
AndrAde, C. Drummond de. In: Poesia e prosa em um volume.

1. (UFTM-MG) Observe os versos:
“Se há noite ou sol, é indiferente,
a escuridão rompe com o dia.”
A expressão que, empregada para ligar esses versos, expressa noção adequa-
da ao contexto é:
a) portanto, com sentido de conclusão.
b) desde que, com sentido de condição.
c) embora, com sentido de concessão.
d) pois, com sentido de explicação.
e) que, com sentido de consequência.

2. (Unifesp)

O crack vicia para sempre na primeira vez em que seus componentes 
químicos inundam o cérebro do usuário. A pessoa passa a roubar e ma-
tar, se preciso, para satisfazer as demandas psíquicas e físicas impostas 
pela abstinência. Famílias inteiras são tragadas pelas assustadoras cri-
ses dos viciados,  fúria desfaz os laços domésticos mais estáveis, 
renega as normas básicas da convivência social e anula mesmo a edu-
cação mais primorosa.  isso, as autoridades em Brasília sentem-
-se modernas e libertárias ao atender a anseios dos organizadores das 
“marchas da maconha”. Tudo a favor da liberdade de expressão, mas 
sem esquecer que as drogas leves são a porta de entrada para o crack e 
sua trágica rota sem volta.
Veja, 22 jun. 2011 (adaptado).

As lacunas do texto são preenchidas, correta e respectivamente, por:
a) de que a – Sobre
b) que a – Para
c) cuja – Enquanto

d) em que a – Com
e) onde a – Após

1. Resposta: d
O poema trata de um tempo de sofrimento, 
com homens “torcendo-se calados” e “mi-
lhões sofrendo sem praga”. Nesse contexto, é 
indiferente ser noite ou dia, porque a escuri-
dão, termo que remete conotativamente a es-
se tempo, predomina. A relação entre os dois 
versos é, portanto, de explicação, podendo ser 
expressa pelo conector “pois”.

2. Resposta: c
A primeira lacuna deve ser preenchida com 
“cuja”, pronome relativo que retoma o termo 
anterior e, simultaneamente, estabelece rela-
ção de posse: “viciados, cuja fúria” equivale a 
“fúria dos viciados”. A segunda lacuna deve 
ser preenchida com “enquanto”, conjunção 
que estabelece relação de tempo simultâneo: 
o evento do crack prejudicando irremediavel-
mente os viciados e suas famílias é paralelo às 
autoridades atenderem aos desejos de organi-
zadores de manifestações pela liberação de al-
guns tipos de drogas.
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3. (FGV-SP) Assinale a alternativa em que a substituição da conjunção “embora” 
nas frases dadas torna-as corretas, de acordo com a norma culta.
– As novas medidas para avaliar o crescimento da economia não bastam, em-
bora sejam bem-vindas.

– Embora não se defendam mais as regras da economia clássica, as empresas 
continuam aplicando-as.

a) As novas medidas para avaliar o crescimento da economia não bastam, 
apesar de serem bem-vindas. Mesmo que não se defendam mais as regras 
da economia clássica, as empresas continuam aplicando-as.

b) As novas medidas para avaliar o crescimento da economia não bastam, 
apesar de ser bem-vindas. Mesmo sem se defenderem mais as regras da 
economia clássica, as empresas continuam aplicando-as.

c) As novas medidas para avaliar o crescimento da economia não bastam, 
apesar de serem bem-vindas. Ainda que não se defenda mais as regras da 
economia clássica, as empresas continuam aplicando-as.

d) As novas medidas para avaliar o crescimento da economia não bastam, 
embora fossem bem-vindas. Apesar de que não se defende mais as regras 
da economia clássica, as empresas continuam aplicando-as.

e) As novas medidas para avaliar o crescimento da economia não bastam, 
ainda que tivesse sido bem-vindas. Apesar de não mais se defender as re-
gras da economia clássica, as empresas continuam aplicando-as.

Texto para a questão 4.

Sua excelência
[O ministro] vinha absorvido e tangido por uma chusma de senti-

mentos atinentes a si mesmo que quase lhe falavam a um tempo na 
consciência: orgulho, força, valor, satisfação própria etc. etc.

Não havia um negativo, não havia nele uma dúvida; todo ele esta-
va embriagado de certeza de seu valor intrínseco, das suas qualidades 
extraordinárias e excepcionais de condutor dos povos. A respeitosa ati-
tude de todos e a deferência universal que o cercavam, reafirmadas tão 
eloquentemente naquele banquete, eram nada mais, nada menos que 
o sinal da convicção dos povos de ser ele o resumo do país, vendo nele 
o solucionador das suas dificuldades presentes e o agente eficaz do seu 
futuro e constante progresso.

Na sua ação repousavam as pequenas esperanças dos humildes e as 
desmarcadas ambições dos ricos.

Era tal o seu inebriamento que chegou a esquecer as coisas feias do 
seu ofício... Ele se julgava, e só o que lhe parecia grande entrava nesse 
julgamento.

As obscuras determinações das coisas, acertadamente, haviam-no 
erguido até ali, e mais alto levá-lo-iam, visto que, só ele, ele só e unica-
mente, seria capaz de fazer o país chegar ao destino que os anteceden-
tes dele impunham.
LimA BArreto. Os bruzundangas. Porto Alegre: L&PM, 1998. p. 15-6.

4. (FGV-SP) A relação de sentido que a expressão visto que imprime ao contex-
to em que se encontra, no último parágrafo, equivale à destacada em:
a) A memória às vezes falha, mesmo a dos mais jovens.
b) Contanto que nada falte aos filhos, ele pode deixar a casa.
c) Tudo fez para nos agradar.
d) O auditório ficou lotado, tão logo se abriram suas portas.
e) Pode ter um ou dois amigos apenas, pois está quase sempre sozinho.

3. Resposta: a
A – CERTA – Não há desvios em relação à nor-
ma culta nem alteração de sentido.
B – ERRADA – Há falha na concordância verbal 
em “As novas medidas [...] apesar de ser bem-
-vindas”. O verbo “ser” deveria concordar 
com o sujeito “as novas medidas”.
C – ERRADA – Há falha na concordância verbal 
na oração em voz passiva sintética “não se 
defenda mais as regras da economia clássica”; 
o verbo “defender” deveria concordar com o 
sujeito “regras”.
D – ERRADA – A forma verbal “fossem”, no 
pretérito imperfeito do subjuntivo, não apre-
senta correlação temporal com “bastam”. Há 
falha na concordância verbal na oração em 
voz passiva sintética “não se defende mais as 
regras da economia clássica”; o verbo 
“defender” deveria concordar com o sujeito 
“regras”.
E – ERRADA – Há erro na concordância verbal, 
pois “tivesse sido” deveria flexionar no plural 
para concordar com o sujeito “as novas medi-
das”. Além disso, o tempo verbal não está em 
correção temporal com “bastam”. Também há 
falha na concordância verbal na oração em voz 
passiva sintética “não mais se defender as re-
gras da economia clássica”; o verbo “defender” 
deveria concordar com o sujeito “regras”.

4. Resposta: e
A – ERRADA – Relação de inclusão: “mesmo” 
equivale a “inclusive”.
B – ERRADA – Relação de condição: “contanto 
que” poderia ser substituído por “caso”.
C – ERRADA – Relação de finalidade: “para” 
equivale a “a fim de”
D – ERRADA – Relação de tempo: “tão logo” 
tem o mesmo valor de “assim que”.
E – CERTA – “Pois” estabelece um sentido expli-
cativo, o mesmo que se pode ver no texto. 
Equivale a “porque”, “uma vez que” e sinônimos.
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  Frase, oração e período 
Há três formações principais de enunciados na língua portuguesa: a frase, a oração e o período.

 � Frase: enunciado que representa uma unidade de comunicação completa em uma situação de uso da 
língua, com estrutura e tamanho variados. Na fala, a frase é delimitada por breve silêncio que a ante-
cede e por determinada entonação; na escrita, por letra maiúscula inicial e sinal de pontuação no fim. 
As frases que não apresentam verbos são denominadas de nominais.

Exemplos: Olá!, Que vexame... (frases nominais); O que aconteceu?; Não acredito!

 � Oração: enunciado que se organiza em torno de uma forma verbal (a cada verbo ou locução verbal 
corresponde uma oração).

Exemplos: Saia já daqui!; Não acredito nisso.

 � Período: enunciado que tem sentido completo, composto de uma ou mais orações. Um período com 
uma oração é denominado simples; um período com duas ou mais orações é chamado composto.

Exemplos: Saia já daqui! (período simples); Não acredito no que ele disse (período composto).

Tipos de frase 
Levando em conta a estrutura das frases, costuma-se classificá-las em tipos. 

Tipos de frase

Classificação Descrição Exemplo

Declarativa
Expõe fatos e constatações, de maneira afirmativa ou negativa (na escrita, 

é finalizada com ponto-final ou reticências).
Fui aprovado no exame.

Interrogativa
Expressa indagação (na escrita, quando direta, é sinalizada por  

ponto de interrogação).
Você está preparado para a prova?

Imperativa
Expressa ordem, conselho, pedido ou sugestão (na escrita, é empregada 

com ponto-final ou ponto de exclamação).
Entreguem seus cadernos de 

resposta, por favor.

Exclamativa
Traduz emoções e sentimentos do enunciador de forma enfática e 

expressiva (na escrita, é sinalizada por ponto de exclamação).
Gabaritamos a prova!

  Termos da oração 
As partes que compõem uma oração podem ser divididas em três grupos.

Termos essenciais da oração
 � Sujeito: termo da oração a que se refere o processo verbal, com o qual o verbo concorda em pessoa 

e número.

 � Predicado: termo que contém o verbo de uma oração e os elementos que complementam seu senti-
do ou o modificam diretamente.

sujeito predicado

O amor é cego.
 

sujeito predicado

O trem apitou na entrada da estação.

O período simples
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Tipos de sujeito 

 � Sujeito determinado:
 ∙ Sujeito determinado simples: contém apenas um núcleo.
 ∙ Exemplos: Os alunos são aplicados; Alguém passou por aqui.
 ∙ Sujeito determinado composto: contém dois ou mais núcleos.
 ∙ Exemplo: Os alunos e os professores não se entendem.
 ∙ Sujeito determinado desinencial/oculto/elíptico: permite a identificação do referente 
pela desinência do verbo.

 ∙ Exemplo: [Eu] Acredito na melhoria da educação.
 � Sujeito indeterminado: não conta com termo independente para expressá-lo e seu referente 

não pode ser identificado pela desinência do verbo. 
Exemplos: Destruíram o telefone público. (não se sabe quem realizou a ação)
Vive-se bem nesta cidade. (o verbo não se refere a ninguém em específico)

A partícula se, encontrada em alguns exemplos de sujeito indeterminado, é denominada  
índice de indeterminação do sujeito.

 � Orações sem sujeito ou orações com sujeito inexistente: orações estruturadas em torno 
de verbos impessoais. 

Exemplos: Anoiteceu há cerca de vinte minutos. (verbo indicando fenômeno da natureza)
Há cinco candidatos por vaga. (verbo haver com sentido de existir)
Faz dois dias que voltei de Paris. (verbos haver, fazer e ser indicando a ideia de tempo)

As orações formuladas na voz passiva sintética apresentam sujeito determinado e, portanto, 
o verbo deve concordar com ele.

Predicado Sujeito determinado simples Predicado Sujeito determinado simples

Vende-se casa. Vendem-se casas.
Verbo concordando com 

o sujeito no singular
Verbo concordando com 

o sujeito no plural

Tipos de predicado 

 � Predicado verbal: tem como núcleo um verbo de ação ou nocional.

sujeito predicado verbal
núcleo

Os professores reivindicaram melhores salários.
(verbo nocional)

Os verbos nocionais são classificados como:
Verbo intransitivo: não necessita de complementos. Ex. A árvore desabou.
Verbo transitivo direto: necessita de complemento, introduzido sem o auxílio de preposi-

ção. Ex.: O advogado assinou a petição.
Verbo transitivo indireto: necessita de complemento, introduzido com o auxílio de preposi-

ção. Ex.: Os idosos necessitam de atendimento médico especial.
Verbo transitivo direto e indireto: necessitam de complementos diretos e indiretos.

Ex.: A entidade enviou os dados às autoridades competentes.

 � Predicado nominal: formado por verbo de ligação ou relacional; tem como núcleo o predica-
tivo do sujeito.

sujeito predicado nominal
núcleo

Os professores permanecem insatisfeitos.
(verbo relacional) (predicativo do sujeito)
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 � Predicado verbo-nominal: apresenta um núcleo verbal e outro nominal (pelo predicativo 
do sujeito ou do objeto).

sujeito predicado verbo-nominal

núcleo verbal núcleo nominal

Os professores consideraram o aumento insuficiente.
(verbo nocional) (predicativo do objeto)

predicativo do sujeito: núcleo do predicado nominal, expressa o atributo do sujeito.
predicativo do objeto: modifica os objetos e exerce, junto com o verbo nocional, a função de 

núcleo do predicado verbo-nominal.

Termos integrantes da oração
São termos integrantes da oração os complementos verbais, o complemento nominal e o 

agente da passiva.
 � Complementos verbais: completam o sentido dos verbos nocionais transitivos (objeto dire-

to, objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto pleonástico).

sujeito predicado verbal
núcleo

Os jovens expressaram sua preocupação aos pais.
(verbo transitivo
direto e indireto) (objeto direto) (objeto 

indireto)

Objeto direto: complemento que se liga ao verbo sem a necessidade de uma preposição.

Objeto indireto: complemento que se liga ao verbo por meio de uma preposição.

Objeto direto preposicionado: objeto direto que vem regido de preposição para complemen-
tar verbos que exprimem sentimentos ou evitar ambiguidade. Exemplo: Não amava a ninguém.

Objeto pleonástico: para ênfase, o objeto direto é apresentado duas vezes na mesma ora-
ção, em uma delas representado por um pronome pessoal. Exemplo: Filho, queria-o educado.

 � Complemento nominal: completa o sentido de um nome (substantivo, adjetivo ou advér-
bio) transitivo, conectado a ele por meio de preposição.

sujeito predicado verbal
núcleo

Opinião pública condena compra de votos.
(verbo transitivo

direto)
(substantivo 
transitivo)

(complemento 
nominal)

 � Agente da passiva: indica o agente da ação expressa por um verbo na voz passiva, conecta-
do a ele por meio da preposição por.

sujeito predicado verbal
núcleo

A decisão foi tomada pelas autoridades.
(locução verbal –

verbo transitivo direto) (agente da passiva)

Termos acessórios da oração
São termos acessórios da oração os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e o 

aposto.
 � Adjuntos adnominais: relacionam-se diretamente aos substantivos, completando seu senti-

do (com valor adjetivo). Podem ser representados por adjetivos (e locuções adjetivas), artigos, 
pronomes e numerais. 
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sujeito predicado verbal
núcleo

Todos os alunos novos do 3o ano vieram.
(adj. adnominal – 

pronome)
(adjunto adnominal – 

artigo) (substantivo) (adj. adnominal – 
adjetivo)

(adj. adnominal – 
locução adjetiva) (verbo intransitivo)

 � Adjuntos adverbiais: relacionam-se diretamente aos verbos, aos adjetivos, aos advérbios 
ou aos enunciados, completando seu sentido. São representados por advérbios (e locuções 
adverbiais). 

predicado verbal [sujeito determinado desinencial]
núcleo objeto direto

Infelizmente, com frequência, tomou decisões muito equivocadas.
(adj. adverbial – 

advérbio modificando 
enunciado)

(adj. adverbial – loc. adverbial 
modificando verbo)

(verbo 
transitivo 

direto)

(núcleo do objeto 
direto – substantivo)

(adj. adverbial – 
advérbio modificando 

adjetivo)

(adjunto adnominal- 
adjetivo)

 � Aposto: relaciona-se a um substantivo ou pronome, especificando ou explicando seu sig-
nificado (com valor nominal).

sujeito predicado verbal
núcleo

Psicóloga Susan Linn propõe solução: a proibição da publicidade infantil.
(aposto 

especificativo) (objeto direto) (aposto explicativo)

Vocativo
O vocativo não se relaciona a nenhum outro elemento da oração. Ele expressa uma interpe-

lação, um chamamento. Exemplo: Menino, saia da chuva!

  Pontuação no período simples
 � Nas orações em ordem direta, os termos essenciais da oração (sujeito e predicado), bem 

como o verbo e seus complementos, não devem ser separados por vírgula. 

 � A vírgula marca o deslocamento dos adjuntos adverbiais para o início da oração ou sua in-
tercalação em relação a outros termos. 

 � Quando a vírgula é opcional, seu uso enfatiza o elemento deslocado na ordem inversa. 

Veja no quadro a sistematização dessas regras.

Caso Exemplo

Uso 
obrigatório

Deslocamento de adjuntos adverbiais e complementos verbais  
para o início da oração

Na próxima semana, dou um parecer.
Favores, nunca lhe fiz.

Adjuntos adverbiais intercalados a outros termos  
(usar vírgula antes e depois)

Mandou avisar, com urgência, que o filho estava para nascer. 

Uso 
facultativo

Quando os adjuntos adverbiais têm curta extensão
Amanhã, retomaremos o debate ou Amanhã retomaremos  
o debate.

Uso 
proibido

Entre sujeito e predicado O resultado foi anunciado.

Entre o verbo e seus complementos Acreditamos em você.

 � O aposto especificativo individualiza o termo a que se refere e é empregado sem vírgula. 
Exemplo: A empresária Joana Fontes apresentou seu novo projeto. Já o aposto explicativo é sem-
pre isolado por sinais de pontuação (vírgula, travessão ou dois-pontos). Exemplo: Joana Fon-
tes, empresária de sucesso, apresentou seu novo projeto.

 � O vocativo é o termo por meio do qual o enunciador interpela seu interlocutor. Ele sempre 
deve ser isolado por sinais de pontuação (vírgula ou dois-pontos). Exemplo: Senhor, não es-
queça seu chapéu!

TCP_VU_LA_CADERNO_REVISAO_102A109.indd   105 26/02/14   17:00



106

Questões
To

da
s 

as
 q

ue
st

õe
s 

fo
ra

m
 re

pr
od

uz
id

as
 d

as
 p

ro
va

s 
or

ig
in

ai
s 

de
 q

ue
 fa

ze
m

 p
ar

te
.

1. (Ufam) Assinale a opção verdadeira quanto ao sujeito da oração principal do 
seguinte período: “Há momentos na vida que as pessoas jamais conseguem 
esquecer”.
a) Composto
b) Oculto

c) Indeterminado
d) Inexistente

e) Simples

Texto para a questão 2.

Capítulo XXII
A grande prisão de Bagdá tinha o aspecto de uma fortaleza persa 

ou chinesa. Atravessava-se, ao entrar, pequeno pátio em cujo centro 
se via o famoso Poço da Esperança. Era ali que o condenado, ao ouvir 
a sentença, deixava cair, para sempre, todas as esperanças de salvação. 

Ninguém poderá imaginar a vida de sofrimentos e misérias daque-
les que eram atirados ao fundo das masmorras da gloriosa cidade árabe. 

A cela em que se achava o infeliz Sanadique estava localizada na 
parte baixa da prisão. Chegamos ao horripilante subterrâneo do pre-
sídio guiados pelo carcereiro e auxiliados por dois guardas. Um escra-
vo núbio, agigantado, conduzia o grande archote cuja luz nos permi-
tia observar todos os recantos da prisão. 

Depois de percorrermos um corredor estreito, que mal dava passa-
gem a um homem, descemos uma escadaria úmida e escura. No fundo 
do subterrâneo achava-se o pequeno calabouço onde fora encarcerado 
Sanadique. Ali não entrava a mais tênue réstia de luz. O ar pesado e 
fétido mal se podia respirar, sem náuseas e tonteiras. O chão estava 
coberto de uma camada de lama pútrida e não havia entre as quatro 
paredes nenhuma peça ou catre de que se pudesse servir o condenado. 

À luz do archote que o hercúleo núbio erguia, vimos o desventurado 
Sanadique, seminu, a barba espessa e emaranhada, os cabelos em desa-
linho a lhe caírem pelos ombros, sentado sobre uma laje, as mãos e os 
pés presos a correntes de ferro. 
Tahan, Malba. O homem que calculava. 46. ed. Rio de Janeiro: Record, 1990. p. 125.

2. (Udesc) Analise as proposições extraídas do texto, em relação às regras for-
mais do sujeito sintático:
 I. Em “Ali não entrava a mais tênue réstia de luz” (linha 15), o termo subli-

nhado exerce a função de sujeito da oração.
 II. Em “A grande prisão de Bagdá tinha o aspecto de uma fortaleza” (linha 1), 

o termo destacado constitui o núcleo do sujeito.
 III. Em “não havia entre as quatro paredes nenhuma peça” (linhas 17 e 18), o 

termo destacado exerce a função de sujeito da oração.
 IV. Em “Ninguém poderá imaginar a vida” (linha 5), o sujeito é inexistente.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
b) Somente a afirmativa I é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

(FEI-SP) Texto para as questões 3 e 4.

O momento do amor
João do Rio

O conselheiro é um homem encantador. Baudelaire dizia: “Cá temos 
um homem que fala do seu coração – deve ser um canalha”. O conse-
lheiro não fala do seu coração, mas é um homem sensível. Com 75 anos, 
teso, bem-vestido, correto, possuidor de doze netos e cinco bisnetos, 
a sua conversa é sempre cheia de alegria e de mocidade. Outra noite, 
estávamos no seu salão, e de repente rompeu na rua um “zé-pereira”.
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1. Resposta: d
A oração principal é “Há momentos na vida”. 
O verbo “haver”, com sentido de “existir” é 
impessoal, portanto, não apresenta sujeito. 
“Momentos” é seu objeto direto.

2. Resposta: b
I – CERTA – Em ordem direta, o sujeito se evi-
dencia: A mais tênue réstia de luz não entrava 
ali.
II – ERRADA – O sintagma “A grande prisão de 
Bagdá” exerce a função de sujeito da forma 
verbal “tinha”, sendo seu núcleo “prisão”. A 
expressão “de Bagdá” é um adjunto adnominal 
de “prisão”.
III – ERRADA - O verbo “haver” com sentido de 
“existir” é impessoal, portanto, não apresenta 
sujeito. “Nenhuma peça” é objeto direto deste 
verbo.
IV – ERRADA – Em “Ninguém poderá imaginar 
a vida” a função de sujeito é exercida por 
“ninguém”. Portanto, ocorre sujeito simples.
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O conselheiro exclamou:
— Eh! Eh! As coisas esquentam!
Como o conselheiro é idoso, pensei vê-lo atacar os costumes e o car-

naval. Para gozar da sua simpatia, refleti:
— Temos cada vez mais a dissolução da moral!
— Quem lhe fala nisso? — indagou o conselheiro. Talvez por ter sido 

sempre um homem moral nunca precisei de descompor os costumes para 
julgar-me sério. Sabe o que eu sinto quando ouço um “zé-pereira”?

— Francamente, conselheiro...
— Sinto que chega o grande momento do amor no Rio...
— De fato, a liberdade dos costumes.
— Heim?
— Sim, os préstitos, as cortesãs, a promiscuidade, as meninas de 

pijama cantando versos pouco sérios, os lança-perfumes, a bacanal...
— Meu filho, quando se chega a uma certa idade, o resultado é tudo. 

Se quisermos ver nos três dias de carnaval a folia como depravação, posso 
garantir que as brincadeiras de antanho com o entrudo, os banhos d’água 
fria, o porta-voz eram livres como as de hoje com os lança-perfumes, os 
confetes e as serpentinas. Mas não se trata disso. Trata-se de coisa mais sé-
ria. Eu casei aos 18 anos, isto é, há quase 58 anos fiz a loucura de tomar por 
esposa a minha querida Genoveva. Mas, passado o primeiro ano, essa alu-
cinação causou-me tal pasmo que resolvi estudar-lhe as causas. E descobri.

— Quais foram?
— Uma só: o momento do amor!
— Conselheiro!
— Há uma época no Rio absolutamente amorosa, quer no tempo da 

Monarquia, quer na República. Consultei estatísticas, observei, inda-
guei, procedi a inquéritos pessoais... Sabe qual é essa época? A do car-
naval! Note você como aumentam os casamentos nos meses seguintes 
ao carnaval. A maioria das inclinações, dos namoros que terminam em 
casório, começam no carnaval. Três meses depois estava casado. Cinco 
dos meus filhos namoraram no carnaval. Minha filha Berenice com 30 
anos arranjou o marido que lhe faz a vida feliz, no carnaval. Nove dos 
meus netos seguiram a regra...

— Mas, conselheiro, se é verdade o que V. Exa. diz, era o caso de fazer 
uns quatro carnavais por ano...

— Não daria resultado, meu amigo. O carnaval é uma embriaguez 
d’alegria. Quem se embriaga uma vez por ano não está acostumado. 
Quem se embriaga quatro, raciocina na bebedeira. Veneza acabou pelo 
abuso da máscara. Nós acabaríamos pelo abuso do “zé-pereira”. Mas 
uma vez por ano é bem o verão impetuoso do desejo, o momento do 
amor.

Depois suspirando:
— Aproveite-o você. Eu infelizmente não posso mais. A velhice é 

como o maître d’hotel da vida. Indica ao cliente o prato ótimo do cardápio 
e não o come.

3. O período “Sinto que chega o grande momento do amor no Rio” (Linha 16) 
apresenta dois verbos: “sinto” e “chega”. Observa-se que o sujeito de “chega 
o grande momento do amor no Rio” é: 
a) eu.
b) Rio. 
c) sujeito inexistente.

d) o grande momento do amor.
e) sinto.

4. Em “Meu filho, quando se chega a uma certa idade, o resultado é tudo” (Linha 
21) a expressão em destaque é conhecida por:
a) aposto.
b) adjunto adverbial.
c) adjunto adnominal.

d) complemento.
e) vocativo.
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3. Resposta: d
O processo verbal “chegar” refere-se a “o 
grande momento do amor”, que, portanto, é o 
sujeito. A oração está em ordem inversa; a or-
dem direta evidencia a relação “O grande mo-
mento do amor chega no Rio”. 

4. Resposta: e
“Meu filho” é um vocativo, pois expressa uma 
interpelação ou chamamento.
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A questão 5 baseia-se no texto a seguir, extraído de Formação da Literatura Bra-
sileira, de Antonio Candido.

No Brasil, o homem de estudo, de ambição e de sala, que provavel-
mente era, encontrou condições inteiramente novas. Ficou talvez mais 
disponível, e o amor por Doroteia de Seixas o iniciou em ordem nova de 
sentimentos: o clássico florescimento da primavera no outono.

Foi um acaso feliz para a nossa literatura esta conjunção de um poeta 
de meia-idade com a menina de dezessete anos. O quarentão é o amo-
roso refinado, capaz de sentir poesia onde o adolescente só vê o emba-
raçoso cotidiano; e a proximidade da velhice intensifica, em relação à 
moça em flor, um encantamento que mais se apura pela fuga do tempo 
e a previsão da morte:

Ah! enquanto os destinos impiedosos
não voltam contra nós a face irada,
façamos, sim, façamos, doce amada,
os nossos breves dias mais ditosos.

5. (Unifesp) Em “Ficou talvez mais disponível, e o amor por Doroteia de Seixas o 
iniciou em ordem nova de sentimentos: o clássico florescimento da primavera 
no outono.” a vírgula separa orações coordenadas com sujeitos gramaticais 

; os dois-pontos introduzem uma .
Os espaços devem ser preenchidos, respectivamente, com:

a) indeterminados – síntese das informações precedentes
b) idênticos – ratificação das informações precedentes
c) inexistentes – retificação de informação mal definida anteriormente
d) distintos – explicação de informação anterior
e) ocultos – citação

Texto para a questão 6.

A raça humana
A raça humana é
Uma semana
Do trabalho de Deus
A raça humana é ferida acesa
Uma beleza, uma podridão
O fogo eterno e a morte
A morte e a ressurreição
A raça humana é
Uma semana
Do trabalho de Deus
A raça humana é o cristal de lágrima
Da lavra da solidão
Da mina, cujo mapa
Traz na palma da mão
A raça humana é
Uma semana
Do trabalho de Deus
A raça humana risca, rabisca, pinta
A tinta, a lápis, a carvão, a giz
O rosto da saudade
Que traz do Gênesis
Dessa semana santa
Entre parênteses
Desse divino oásis
Da grande apoteose
Da perfeição divina
Na Grande Síntese

5. Resposta: d
A vírgula separa sujeitos diferentes: há um su-
jeito desinencial na primeira oração (“ficou” 
refere-se a “homem”) e um sujeito simples, “o 
amor”, na segunda oração. A pontuação intro-
duz uma explicação, pois a informação “o 
clássico florescimento da primavera no outo-
no” (uma referência ao amor sentido por pes-
soas de idade avançada) esclarece o sentido 
de “ordem nova de sentimentos”.
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A raça humana é
Uma semana
Do trabalho de Deus
Gilberto Gil. Raça humana.

6. (Unir-RO) Sobre a construção sintática do texto, marque V para as afirmati-
vas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Para conceituar a raça humana foi empregado o predicado nominal, 

como em “A raça humana é o cristal de lágrima”.
( ) Verbos transitivos diretos foram empregados para indicar o que a raça 

humana faz, a exemplo de “A raça humana risca, rabisca, pinta/ A tinta, 
a lápis, a carvão, a giz/ O rosto da saudade”.

( ) Na construção da metáfora em “A raça humana é ferida acesa”, foi usa-
do verbo de ligação e predicativo do sujeito.

( ) No refrão, a expressão de Deus funciona como complemento nominal da 
palavra trabalho.

Assinale a sequência correta:
a) V, F, F, V
b) V, V, F, F

c) V, V, V, F
d) F, V, V, F

e) F, F, V, V

Texto para a questão 7.

Manhãs brumosas 
Aquela, cujo amor me causa alguma pena, 
Põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda, 
E com a forte voz cantada com que ordena, 
Lembra-me, de manhã, quando nas praias anda, 
Por entre o campo e o mar, bucólica, morena, 
Uma pastora audaz da religiosa Irlanda. 
Que línguas fala? Ao ouvir-lhe as inflexões inglesas, 
– Na névoa azul, a caça, as pescas, os rebanhos! – 
Sigo-lhe os altos pés por estas asperezas; 
E o meu desejo nada em época de banhos, 
E, ave de arribação, ele enche de surpresas 
Seus olhos de perdiz, redondos e castanhos. 
As irlandesas têm soberbos desmazelos! 
Ela descobre assim, com lentidões ufanas, 
Alta, escorrida, abstrata, os grossos tornozelos; 
E como aquelas são marítimas, serranas, 
Sugere-me o naufrágio, as músicas, os gelos 
E as redes, a manteiga, os queijos, as choupanas. 
Parece um rural boy! Sem brincos nas orelhas, 
Traz um vestido claro a comprimir-lhe os flancos, 
Botões a tiracolo e aplicações vermelhas; 
E à roda, num país de prados e barrancos, 
Se as minhas mágoas vão, mansíssimas ovelhas, 
Correm os seus desdéns, como vitelos brancos. 
E aquela, cujo amor me causa alguma pena, 
Põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda, 
E com a forte voz cantada com que ordena, 
Lembra-me, de manhã, quando nas praias anda, 
Por entre o campo e o mar, católica, morena, 
Uma pastora audaz da religiosa Irlanda.
Cesário Verde

7. (Faap-SP) [E com a forte voz] com que ordena, [...]; 
“Com que” exerce, junto ao verbo ordenar, a função sintática de: 
a) sujeito.
b) objeto direto.
c) objeto indireto.

d) adjunto adverbial.
e) complemento nominal.

6. Resposta: c
(V) O eu lírico empregou períodos formados 
por predicados nominais. O sujeito “A raça hu-
mana” é seguido pelo verbo de ligação “ser” 
e predicativos que a caracterizam.
(V) Os verbos “riscar”, “rabiscar” e “pintar” 
têm como complemento “o rosto da saudade”. 
A regência dos verbos dispensa a preposição 
para a inclusão dos objetos, portanto, são ver-
bos transitivos diretos. “A tinta”, “a lápis”, “a 
carvão”, “a giz” são adjuntos adverbiais de 
instrumento.
(V) O período “A raça humana é ferida acesa” 
contém o verbo de ligação “ser” e o predicati-
vo “ferida acesa”, que caracteriza o sujeito “a 
raça humana”.
(F) Em “O trabalho de Deus”, “de Deus” é ad-
junto adnominal, porque determina “trabalho” 
à maneira de um adjetivo. Ele acrescenta uma 
característica, no caso, o realizador do proces-
so. Um complemento nominal preenche o sen-
tido de um termo ainda incompleto (um nome 
transitivo).

7. Resposta: d
O pronome relativo “que” tem como referente 
a expressão “forte voz”, que, se recolocada 
(“ordena com forte voz”), evidencia sua fun-
ção de adjunto adverbial (de instrumento).
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O período composto é formado por duas ou mais orações.
Entre as orações de um período composto podem existir dois tipos de relação: a coordenação e a 

subordinação.

 � Orações coordenadas: são orações que apresentam independência sintática umas em relação às 
outras.

Oração 1 Oração 2

Discutimos o assunto, mas não chegamos a uma conclusão.
(verbo transitivo 

direto) (objeto direto) (conjunção
coordenativa)

(adjunto 
adverbial)

(verbo transitivo 
indireto) (objeto indireto)

 � Orações subordinadas: são orações que apresentam dependência sintática umas em relação às outras 
(uma oração exerce uma função sintática no interior de outra, chamada de principal).

Oração 1 (principal) Oração 2 (subordinada – função de adjetivo da palavra assunto)

Discutimos o assunto que era urgente.
(verbo transitivo direto) (objeto direto) (conjunção

subordinativa)
(verbo de 
ligação) (predicativo do sujeito)

  Orações coordenadas 
As orações coordenadas podem ser divididas em dois grandes grupos: as orações coordenadas assin-

déticas e as orações coordenadas sindéticas. Conheça-os a seguir.

Orações coordenadas assindéticas
São as orações coordenadas que se justapõem sem a presença de uma conjunção. Observe os exem-

plos abaixo.

Oração 1 Oração 2 Oração 3

Vim, vi, venci.

Oração 1 Oração 2

Uns gostam de frio, outros preferem calor.

Orações coordenadas sindéticas
São as orações coordenadas que se articulam por meio de uma conjunção coordenativa. Observe.

Oração 1 Oração 2

Terminou a pesquisa e a enviou ao coordenador da campanha.
(conjunção coordenativa)

Eles leram o contrato, portanto, estavam cientes das regras.

Oração 1 Oração 2

(conjunção coordenativa)

As orações coordenadas sindéticas são classificadas conforme o sentido expresso pela conjun-
ção que as articula. 

O período composto
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Classificação Noção expressa Principais 
conjunções Exemplo

Orações coordenadas sindéticas 
aditivas

soma, adição e, nem
Refiz o exercício e anotei as dúvidas.

Não tenho o endereço nem sei o 
caminho.

Orações coordenadas sindéticas 
alternativas

alternância ou 
exclusão

ou, ora

Ou você estuda direito ou ficará 
ansioso.

Ora ele chorava, ora se esquecia do 
problema.

Orações coordenadas sindéticas 
adversativas

contraste, quebra 
de expectativa

mas, porém, 
no entanto, 

contudo, 
entretanto

A prova estava difícil, mas não fiquei 
nervoso.

A correção já foi feita; contudo, os 
resultados ainda não foram divulgados.

Orações coordenadas sindéticas 
conclusivas

conclusão
então, assim, 
por isso, logo

Achei a prova fácil; logo, espero um 
bom resultado.

Orações coordenadas sindéticas 
explicativas

explicação
pois, porque, 

que
Não vou me preocupar, porque isso 

não mudará a situação.

O valor semântico das orações coordenadas
A relação de sentido expressa pelas conjunções coordenativas pode se modificar, dependen-

do do conteúdo semântico das orações coordenadas por elas. Por exemplo: Ele estava atrasa-
do e decidiu esperá-la. Embora articuladas por uma conjunção aditiva, as orações apresentam 
conteúdos semânticos contrastantes, que revelam uma quebra de expectativa: é de se esperar 
que uma pessoa atrasada não espere a outra, já que tem pressa de chegar a algum lugar. Nes-
se caso, a relação de sentido expressa por meio da coordenação das orações é adversativa.

  Orações subordinadas
Nos períodos compostos por subordinação, as orações subordinadas exercem uma função 

sintática no interior da oração principal. As orações subordinadas podem cumprir o papel de 
diversos termos da oração, apresentando comportamento semelhante ao de três classes de pala-
vras: os substantivos, os adjetivos e os advérbios. 

Orações subordinadas substantivas 
São as orações que exercem funções sintáticas geralmente desempenhadas pelo substantivo. 

Articulam-se à oração principal por meio de conjunções subordinativas integrantes (que e 
se), de pronomes interrogativos (que, quem, qual e quanto) e de advérbios interrogativos 
(quando, como, onde e por que).

Classificação Função Exemplo

Oração subordinada substantiva subjetiva sujeito Está decidido  que faremos dessa forma.

Oração subordinada substantiva objetiva direta objeto direto Acreditamos que tudo dará certo.

Oração subordinada substantiva objetiva indireta objeto indireto Lembrou-se de que não havia outra saída.

Oração subordinada substantiva completiva 
nominal

complemento 
nominal

As agências de turismo tinham medo de 
que os preços aumentassem.

Oração subordinada substantiva predicativa predicativo do 
sujeito

O fato é que nada mudará.

Oração subordinada substantiva apositiva aposto
O importante é isso: que todos pensem no 

bem coletivo.

Oração subordinada substantiva com função de 
agente da passiva* agente da passiva

A iniciativa será tomada por quem 
acredita em mudanças.

* Essa classificação não é prevista pela Nomenclatura Gramatical Brasileira.
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Orações subordinadas adverbiais 
São as orações que exercem funções sintáticas geralmente desempenhadas pelo advér-

bio. Articulam-se à oração principal por meio de conjunções subordinativas (causais, 
comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcio-
nais e temporais).

Classificação Noção expressa Exemplo

Oração subordinada adverbial causal Indica a causa do que foi expresso 
na oração principal.

O exame foi cancelado, pois houve 
vazamento de informações.

Oração subordinada adverbial 
comparativa

Expressa o termo de uma 
comparação com outro termo 
presente na oração principal.

Não somos tão desleixados quanto 
aparentamos.

Oração subordinada adverbial 
concessiva

Expressa obstáculo à ação 
expressa pela oração principal 

que, no entanto, não impede que 
se realize.

Continuaremos a discursar, mesmo que 
você discorde.

Oração subordinada adverbial 
condicional

Indica uma condição para que 
a ação expressa pela oração 

principal ocorra.

Manteremos a distribuição dos 
alimentos, se você concordar.

Oração subordinada adverbial 
conformativa

Indica que um fato ocorreu de 
acordo com o que foi expresso na 

oração principal.

O time jogou mal, conforme você 
previu.

Oração subordinada adverbial 
consecutiva

Indica uma consequência da ação 
expressa na oração principal.

O time jogou tão mal que foi vaiado.

Oração subordinada adverbial final Indica a finalidade da ação 
expressa na oração principal.

Apresentaremos os tópicos para que 
sejam discutidos.

Oração subordinada adverbial 
proporcional

Indica um fato que aumenta ou 
diminui na proporção do que foi 

expresso na oração principal.

Quanto menos demorarmos, melhor 
será para todos.

Oração subordinada adverbial 
temporal

Indica a circunstância de tempo da 
ação expressa na oração principal.

Assim que ele chegar, começaremos a 
reunião.

Oração subordinada adverbial 
modal*

Indica a circunstância de modo da 
ação expressa na oração principal.

Resolveremos o problema sem que haja 
alarde.

* Essa classificação não é prevista pela Nomenclatura Gramatical Brasileira.

Orações subordinadas adjetivas 
São as orações que exercem funções sintáticas geralmente desempenhadas pelo adjetivo. 

Articulam-se à oração principal por meio de pronomes relativos (que, quem, onde, cujo(a), 
quanto(a), o/a qual).

Oração subordinada adjetiva restritiva 

É a oração que desempenha a função de um adjetivo restritivo da oração principal, ou seja, 
que especifica, restringe ou delimita o sentido de um substantivo dessa oração. Não deve ser 
separada por vírgula.

Oração principal Oração sub. adjetiva restritiva

Luto pelas pessoas que foram excluídas da sociedade.

Oração subordinada adjetiva explicativa 

É a oração que desempenha a função de um adjetivo explicativo da oração principal, ou 
seja, que acrescenta uma informação não essencial à compreensão do sentido de um substanti-
vo dessa oração. Deve vir entre vírgulas.

Oração principal Oração sub. adjetiva explicativa Oração principal

Os moradores de rua, que vivem à margem da sociedade, precisam da atenção do poder público.
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Orações subordinadas reduzidas 
São as orações subordinadas que se justapõem à oração principal sem a presença de um co-

nectivo (conjunção, pronome ou advérbio) e apresentam uma das formas nominais do verbo: o 
infinitivo, o gerúndio ou o particípio. Por oposição, as orações subordinadas que contam com 
a presença de conectivos são chamadas de desenvolvidas. 

enviaremos o convite.
Oração principal

Decidido o local,

Quando decidirmos o local,

Oração subordinada adverbial temporal
reduzida de particípio

Oração subordinada adverbial 
temporal desenvolvida mexendo no lixo.

Oração subordinada adjetiva restritiva
reduzida de gerúndio

Encontrei um gato
Oração principal

que mexia no lixo.

Oração subordinada adjetiva restritiva 
desenvolvida

esclarecer a situação.
Oração subordinada substantiva objetiva 
direta reduzida de infinitivo

Desejava
Oração principal

que a situação fosse esclarecida.
Oração subordinada substantiva objetiva 
direta desenvolvida

  Pontuação no período composto: orações coordenadas
 � As orações coordenadas assindéticas são normalmente separadas por vírgula, ponto e vír-

gula, dois-pontos ou travessão. Exemplo: Entrou, olhou em volta, sentou-se.
 � Antes de orações adversativas, conclusivas e explicativas, sempre se emprega vírgula. 

Exemplo: Não escolhi essa situação, mas acabei habituado a ela.
 � Se as orações ligadas por uma conjunção aditiva tiverem sujeitos diferentes, deve ser empre-

gada vírgula antes da conjunção. Exemplo: Os tempos estão mudando, e é bom que seja assim.

  Pontuação no período composto: orações subordinadas 
 � As orações subordinadas substantivas subjetivas, objetivas diretas e indiretas, comple-

tivas nominais e predicativas não devem ser separadas por vírgula da oração principal. Já 
a oração apositiva é separada por vírgula, travessão ou dois-pontos. Exemplo: Só esperava 
aquilo – que tudo se resolvesse.

 � As orações subordinadas adjetivas restritivas não devem ser separadas da oração principal. 
Exemplo: A blusa que usei ontem está furada. Já as orações subordinadas adjetivas explica-
tivas devem ser grafadas entre vírgulas. Exemplo: Quero continuar minhas aulas de canto, que 
são uma verdadeira terapia.

 � A pontuação das orações subordinadas adverbiais segue os princípios da pontuação do ad-
junto adverbial no período simples: elas são destacadas por vírgulas quando estão no início 
ou no meio do período. Exemplo: Desde tempos imemoriais, o ser humano registrou seu coti-
diano por meio de imagens. Se essas orações estão no final do período, a vírgula pode ser usa-
da como recurso expressivo. Exemplo: As imagens sempre fizeram parte da expressão humana,  
desde tempos imemoriais.
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Texto para a questão 1.

Lembrar-se
Escrever é tantas vezes lembrar-se do que nunca existiu. Como 

conseguirei saber do que nem ao menos sei? assim: como se me 
lembrasse. Com um esforço de “memória”, como se eu nunca tivesse 
nascido. Nunca nasci, nunca vivi: mas eu me lembro, e a lembrança 
é em carne viva.
Lispector, Clarice. Os melhores contos.

1. (UFTM-MG) Observe o período extraído do texto: “Nunca nasci, nunca vivi: 
mas eu me lembro, e a lembrança é em carne viva”. O trecho destacado contém 
orações:
a) subordinadas, sendo correto o emprego da vírgula antes de “e”, já que a 

última oração tem sentido explicativo.
b) justapostas, sendo incorreto o emprego da vírgula antes de “e”, já que as 

duas orações têm o mesmo sujeito.
c) coordenadas, sendo correto o emprego da vírgula antes de “e”, já que a úl-

tima oração tem sentido de retificação.
d) justapostas, sendo incorreto o emprego da vírgula antes de “e”, já que as 

duas orações têm sujeitos diferentes.
e) coordenadas, sendo correto o emprego da vírgula antes de “e”, já que as 

orações têm sujeitos diferentes.

2. (UFTM-MG) Leia a manchete.

Massacre no Realengo
Justiça autoriza, e Google deve passar dados de atirador do Rio

Disponível em: <www.uol.com.br>.

Na manchete, tem-se um período composto, no qual a segunda oração, 
introduzida pela conjunção “e”, coordena-se à anterior, expressando sen-
tido de:
a) consequência, já que “passar dados” decorre da ação de “autorizar”.
b) oposição, já que “Justiça” e “Google” se opõem contextualmente.
c) causa, já que a informação “passar dados” é motivo de “autorizar”.
d) explicação, já que se justifica o que o Google fez em função da Justiça.
e) alternância, já que as ações se alternam para a Justiça e para o Google.

3. (Insper-SP) Considere os versos deste poema:

O mundo é grande
O mundo é grande e (I) cabe
nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e (II) cabe
na cama e (III) no colchão de amar.
O amor é grande e (IV) cabe
no breve espaço de beijar.
AndrAde, Carlos Drummond de. Amar se aprende amando. Rio de Janeiro: Record.

A conjunção “e” foi empregada pelo poeta com valor aditivo:
a) em todas as ocorrências.
b) apenas em I e IV.
c) apenas em II.
d) apenas em III.
e) apenas em II e III.

1. Resposta: e
As orações em destaque são coordenadas, 
pois apresentam independência sintática: 
“mas eu me lembro” é uma oração coordena-
da sindética adversativa e “e a lembrança é 
em carne viva”  é uma oração coordenada 
sindética aditiva. Como apresentam sujeitos 
diferentes, “eu” e “a lembrança”, 
respectivamente, devem ser separadas por 
vírgula.

2. Resposta: a
A interpretação da manchete evidencia que a 
divulgação de dados pela Google é uma conse-
quência da autorização concedida pela 
Justiça. 

3. Resposta: d
Apenas em “III”, a conjunção tem valor aditi-
vo. Em “I”, “II” e “IV”, a conjunção “e” tem 
valor adversativo e equivale a “porém”.
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Texto para a questão 4.

Perto demais para dormirmos sossegados
Um grupo de astrônomos americanos anunciou na semana pas-

sada ter dado mais um passo para desvendar os mecanismos de uma 
das mais imprevisíveis ameaças à vida na Terra – a queda de grandes 
asteroides. Em 1908, um desses pedregulhos que viajam pelo espaço, 
e têm a sua rota alterada pela gravidade do Sol e dos planetas, explo-
diu a 5 quilômetros do solo sobre uma área inóspita da Sibéria. Seus 
fragmentos aniquilaram 80  milhões de árvores e devastaram uma 
área de 2 150 quilômetros quadrados, o dobro do tamanho da cidade 
de Nova York. O mundo não está livre de que desastres como esse 
se repitam. Caso um asteroide como o da Sibéria, com 60 metros de 
diâmetro, caia sobre uma cidade grande, o resultado será uma tragé-
dia de proporções incalculáveis. O feito dos astrônomos americanos, 
ligados à Nasa, foi realizar um recenseamento de 90% dos asteroides 
localizados numa região que se estende a 195 milhões de quilômetros 
da Terra, e que potencialmente poderiam um dia se chocar com o 
nosso planeta. 
ViLicic, Felipe. Espaço. Veja, p. 142-143, 12 out. 2011.

4. (UenP-PR) Em: “O mundo não está livre de que desastres como esse se repi-
tam”, a expressão grifada:
a) complementa o adjetivo “livre”, por isso é uma oração subordinada subs-

tantiva completiva nominal.
b) complementa o verbo da oração anterior por meio de uma preposição, por 

isso é uma oração subordinada objetiva indireta.
c) atua como oração principal, por subordinar a 1a oração.
d) restringe o sentido do adjetivo “livre”, por isso é uma oração subordinada 

adjetiva restritiva.
e) funciona como adjetivo da principal, por isso é um adjunto adnominal.

5. (FGV-SP) Assinale a alternativa em que a oração em destaque tem a mesma 
função sintática da destacada no período – Acho que já sei qual será o novo 
toque do meu celular.
a) Marcaram a reunião, mas ainda não informaram o local.
b) O contrato será assinado, a menos que o texto contenha erros.
c) Atenda bem ao cliente, que ele voltará sempre.
d) É necessário que tenham confiança na empresa e no produto.
e) Ainda não decidimos se haverá a tal reunião.

6. (FGV-SP) Leia o texto para responder à questão.

A última nota solta
A habilidade dos governantes da Bruzundanga é tal, e com tanto e 

acendrado carinho velam pelos interesses da população, que lhes fo-
ram confiados, (I) que os produtos mais normais à Bruzundanga, 
mais de acordo com a sua natureza, são comprados pelos estran-
geiros por menos da metade do preço (II) pelo qual os seus nacio-
nais os adquirem.
LimA BArreto. Os bruzundangas. Porto Alegre: L&PM, 1998. p. 213.

As duas orações subordinadas em destaque no texto têm sentido de:
a) (I) consequência e (II) restrição.
b) (I) explicação e (II) consequência.
c) (I) causa e (II) tempo.
d) (I) finalidade e (II) restrição.
e) (I) causa e (II) finalidade.

4. Resposta:  a
A oração subordinada substantiva completiva 
nominal desempenha a função de complemento 
de um nome transitivo da oração principal. No 
caso, a oração “de que desastres como esse se 
repitam” completa o sentido do adjetivo “livre”, 
a que se liga por meio da preposição “de”.

5. Resposta: e
A – ERRADA – Trata-se de oração coordenada 
sindética adversativa. A oração introduzida 
por “mas” apresenta informação que contras-
ta com a ação apresentada na primeira oração.
B – ERRADA – É uma oração subordinada ad-
verbial condicional: a presença de erros (con-
dição) impedirá a assinatura do contrato.
C – ERRADA – Trata-se de oração coordenada 
sindética explicativa. A oração “que ele volta-
rá sempre” explica ou justifica o conselho da-
do na primeira oração.
D – ERRADA – É uma oração subordinada subs-
tantiva subjetiva. “Que tenham confiança na 
empresa e no produto” é o sujeito do predica-
do nominal “é necessário”.
E – CERTA – A oração “se haverá a tal da reu-
nião” completa o verbo transitivo “decidir” 
sem a presença de uma preposição. Trata-se 
de uma oração subordinada objetiva direta, as-
sim como a oração em destaque no enunciado. 
Ali “qual será o novo toque do meu celular” 
completa o verbo “saber”.

6. Resposta: a
A oração (I), de caráter irônico, expressa no-
ção de consequência: a habilidade dos gover-
nantes é tal que os produtos são comprados 
pelos estrangeiros por menos da metade do 
preço. A oração (II) expressa restrição, deter-
minando o sentido do nome “preço”: trata-se 
do preço pago pelos habitantes da 
Bruzundanga.

TCP_VU_LA_CADERNO_REVISAO_110A115.indd   115 26/02/14   17:02



116

  Regência
A regência está ligada ao fenômeno da transitividade – necessidade de algumas palavras serem com-

plementadas por outras para funcionar adequadamente. Palavras transitivas que precisam ser comple-
mentadas são chamadas de regentes, e as palavras que as complementam são chamadas de regidas.

Regência nominal
Diz respeito à relação entre nomes transitivos (substantivos, adjetivos e advérbios) e os comple-

mentos nominais regidos por eles. A ligação entre os complementos nominais e os nomes transitivos 
se dá por meio de preposições regentes.

Termo regente 
(adjetivo transitivo)

Termo regido 
(complemento nominal)

O carro é adequado a nossas necessidades.
(preposição regente)

Veja a regência de alguns nomes na tabela a seguir.

Exemplos de regência de alguns nomes 

acessível a horror a

apto a, para impróprio para

atentado a, contra preferível a

capacidade de, para prejudicial a

descrente de relativo a

dificuldade com, de, em, para respeito a, com, por

dúvida acerca de, em, sobre sensível a

hábil em útil a, para

Regência verbal
Diz respeito à relação entre os verbos transitivos e os complementos verbais regidos por eles. 

Os complementos verbais podem se ligar aos verbos transitivos com ou sem a presença de preposi-
ções e de conjunções.

Regência de alguns verbos

Um mesmo verbo pode apresentar diferentes sentidos quando é usado com ou sem palavras de liga-
ção (preposições e conjunções).

Algumas mudanças de sentido em verbos transitivos diretos ou indiretos
 � Aspirar [sorver]/aspirar a [ambicionar]: Aspire o ar da manhã; Eu aspiro ao cargo de presidente.

 � Assistir [ajudar]/assistir a [ver]: A secretária assistiu os membros da diretoria; Assisti a uma 
ópera no último sábado.

 � Implicar [requerer/acarretar]/implicar com [ter implicância]: A alteração proposta implicará 
uma reconfiguração da empresa; Ela implicou com a nova chefe.

 � Visar [assinar]/visar a [ter o objetivo de]: O gerente visou os contratos; A reunião visa à análise 
da nova política de contratações.

Veja a regência de alguns verbos e as preposições regentes dos transitivos indiretos na norma-padrão.

 Regência, concordância e 
colocação pronominal
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Regência de alguns verbos na norma-padrão

Verbo Transitividade/regência
Preposição 

regente
Exemplo

Acarretar Transitivo direto /////////// O atraso acarretará custos adicionais.

Chegar Transitivo indireto/intransitivo a Chegou a casa pela manhã.

Consistir Transitivo indireto em Nosso desafio consiste na inovação.

Desfrutar Transitivo direto /////////// Desfruto boas lembranças deste lugar.

Ir Transitivo indireto/intransitivo a Fomos à casa de José.

Namorar Transitivo direto /////////// Carolina namora meu primo.

Obedecer Transitivo indireto a Obedeceremos aos prazos acordados.

Perdoar Transitivo direto e indireto a Perdoaremos a dívida aos inadimplentes.

Preferir Transitivo indireto a Preferimos qualidade a bom preço.

  Concordância
A concordância está ligada ao fenômeno da flexão – acréscimo de morfemas desinenciais 

que atribuem às palavras variáveis características de gênero, número, tempo, modo e pessoa. Na 
norma-padrão, algumas palavras devem se adaptar à flexão de outras às quais se ligam. Assim, 
a flexão de uma palavra concorda com a flexão de outra.

Concordância nominal
Diz respeito à adaptação de adjetivos, pronomes, artigos, numerais e particípios às caracterís-

ticas de gênero e número dos nomes (substantivos, pronomes, numerais) aos quais eles se ligam.

Sujeito simples Predicado nominal

Todas as suas novas ideias são ótimas.

(adj. adn. –
pronome)

(adj. adn. – 
artigo)

(adj. adn. –
pronome)

(adj. adn. –
adjetivo)

(núcleo do sujeito –
substantivo)

(verbo de ligação) (núcleo do predicado –
 adjetivo)

Adjunto adnominal de dois ou mais nomes
 � Regra geral de concordância para adjuntos adnominais antepostos a dois ou mais no-

mes: Concordam em gênero e número com o nome mais próximo. Exemplo: A finalização é 
de inteira responsabilidade e interesse dos produtores.

Exceções – adjuntos adnominais antepostos a dois ou mais nomes

Descrição Regra Exemplo

Nomes próprios ou palavras que indicam parentesco 
(pelo menos um ou todos masculinos)

Concorda no plural 
e no masculino

Os talentosos Paulo Autran, Irene Ravache, 
Eva Wilma e Tônia Carrero protagonizaram 

a novela.

Nomes próprios ou palavras que indicam parentesco 
(todos femininos)

Concorda no plural 
e no feminino

As divertidas esposa e irmã do protagonista 
roubavam a cena.

 � Regras de concordância para adjuntos adnominais pospostos a dois ou mais nomes: 
Variam conforme o gênero/número dos nomes. Veja no quadro as formas preferenciais (+).

Regras – adjuntos adnominais pospostos a dois ou mais nomes

Gênero Número Regra Exemplo

Igual (ambos 
masculinos 
ou ambos 
femininos)

Singular Concorda no singular (+) ou no plural
A explicação e a atividade apresentada/

apresentadas ajudaram muito.

Diferente
Concorda no plural (+) ou em número com 

o mais próximo
As explicações e a atividade apresentadas/

apresentada ajudaram muito.

Diferente 
(um feminino 

e outro 
masculino)

Singular
Concorda em gênero com o mais próximo 

(+) ou no masculino plural
O exercício e a explicação apresentada/

apresentados ajudaram muito.

Plural
Concorda em gênero com o mais próximo 

(+) ou no masculino plural
Os exercícios e as explicações apresentadas/

apresentados ajudaram muito.

Diferente
Concorda no masculino plural (+) ou em 

gênero e número com o mais próximo
Os exercícios e a explicação apresentados/

apresentada ajudaram muito.
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Predicativo de dois ou mais nomes
 � Regra geral de concordância: Concordam no masculino plural (ou no feminino plural, se 

todos os nomes forem femininos). Exemplo: O exercício e a explicação foram muito esclarece-
dores / A explicação e a atividade foram muito esclarecedoras.

 � Regra especial para verbo no singular e anteposto ao sujeito composto: O predicati-
vo concorda em gênero e número com o nome mais próximo. Exemplo: Foi esclarecedor o  
exercício e a explicação.

Concordância verbal
Diz respeito à adaptação dos verbos às características de número e pessoa do sujeito – e, 

em alguns casos, do predicativo do sujeito – das orações.

Sujeito simples Predicado nominal

Todas as suas novas ideias são ótimas.

(adj. adn. –
pronome)

(adj. adn. 
– artigo)

(adj. adn. –
pronome)

(adj. adn. – 
adjetivo)

(núcleo do sujeito –
substantivo)

(verbo de ligação) (núcleo do predicado - 
predicativo do sujeito

 adjetivo)

Sujeito simples Predicado nominal

Quem são vocês?

(núcleo do sujeito –
pronome interrogativo)

(verbo
de ligação)

(núcleo do predicado – 
predicativo do sujeito

pronome)

Sujeito simples

 � Regra geral de concordância: O verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito.

 � Regras especiais: Veja-as no quadro, com a indicação de formas preferenciais (+).

Regras especiais – concordância verbal com o sujeito simples

Sujeito Regra Exemplo

Expressão partitiva (parte de/metade de) 
+ nome plural

Pode concordar no singular (+) 
ou no plural

Parte das decisões foi/foram tomadas 
ontem.

Quantidade aproximada 
(cerca de/mais de) + numeral plural

Concorda no plural
Mais de mil pessoas foram às ruas para 

participar da procissão.

Pronome relativo que
Concorda em número e 

pessoa com o antecedente do 
pronome

Brasileiros são os que menos obtêm 
retorno dos impostos pagos.

Pronome relativo que com antecedentes 
um dos/uma das

Pode concordar na 3a pessoa 
do plural (+) ou do singular

Piauí é um dos estados que mais 
crescem/cresce no setor de 

alimentação.

Pronome interrogativo, demonstrativo ou 
indefinido no plural + de/dentre nós/vocês

Concorda na 1a/3a pessoa do 
plural

Quais dentre nós estamos/estão 
dispostos a pagar o preço do progresso?

Plural aparente sem determinante 
(substantivos próprios)

Concorda no singular
Estados Unidos defende imposição de 

sanções contra o Irã.

Plural aparente com determinante 
(substantivos próprios)

Concorda no plural
Os Estados Unidos defendem a retirada 

dos observadores da ONU na Síria.

Sujeito composto

 � Regra geral de concordância: O verbo concorda com o sujeito composto na terceira pes-
soa do plural: Tocantins e Mato Grosso do Sul são os estados que mais crescem em cultivo de 
madeira plantada. No entanto, se um dos núcleos do sujeito se referir à primeira pessoa, o 
verbo deve concordar na primeira pessoa do plural: Eu e meus colegas de trabalho nos damos 
muito bem.
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 � Regras especiais: Veja-as no quadro, com a indicação de formas preferenciais (+).

Regras especiais – concordância verbal com o sujeito composto

Núcleos do sujeito Regra Exemplo

Pospostos ao verbo
Concorda com o núcleo mais próximo 

(+) ou no plural
Chegou/chegaram a mãe e seus 

filhos.

Resumidos por pronome indefinido Concorda no singular
Orçamento, prazos, resultados, 

tudo terá de ser revisto.

Ligados pelas conjunções ou/nem Concorda no plural
Nem a primeira nem a segunda 

tentativa deram resultado.

Tanto... quanto/não só... mas também Concorda no singular
Não só a revisão, mas também a 
atualização será contemplada.

Predicativo do sujeito

Em alguns casos de orações construídas em torno do verbo ser, a concordância ocorre entre 
o verbo e o predicativo do sujeito. Veja-os no quadro.

 � Pronome interrogativo que ou quem: Quem são os grandes pensadores da atualidade?
 � Pronome isto, isso, aquilo, tudo ou o (= aquilo): Aquilo são lembranças que pretendo 

apagar.
 � Expressão de sentido coletivo: O resto são informações não confirmadas.
 � Expressão numérica considerada na totalidade: Dois anos é muito tempo.

  Colocação pronominal
O tópico colocação pronominal diz respeito às posições ocupadas pelos chamados prono-

mes pessoais do caso oblíquo nas orações, na norma-padrão. Veja que funções sintáticas eles 
podem desempenhar.

 � Objeto direto: Estudaram a nova proposta e recusaram-na. (na = a proposta)
 � Objeto indireto: Ofereceram-lhe hospedagem e transporte. (lhe = a ele/ela/você)
 � Adjunto adnominal: O costureiro recebeu o manequim e tomou-lhe as medidas. (lhe = 

do manequim)
 � Sujeito do verbo na forma nominal do infinitivo: Façam-na confessar! (na = ela)

Posições ocupadas pelos pronomes oblíquos átonos
 � Proclítica (ou em próclise): antes do verbo.
 � Mesoclítica (ou em mesóclise): entre o radical e as desinências do verbo.
 � Enclítica (ou em ênclise): após o verbo.

Fatores de ocorrência para a próclise na norma-padrão
 � Advérbio, pronome relativo, pronome substantivo ou conjunção antes do verbo: Sempre me 

pergunto quando isso acabará; Uma pesquisa qualitativa é o que se propõe aqui.
 � Frases exclamativas e interrogativas diretas: Quem nos ajudará?
 � Formas verbais proparoxítonas: Nós a esperávamos para o jantar.
 � Verbos no futuro com sujeito expresso na frase: Eles se ressentirão dessa escolha.

Fator de ocorrência para a mesóclise na norma-padrão
 � Verbo no futuro do presente ou do pretérito iniciando a oração: Fá-lo-ei sem problemas; Acon-

selhar-lhe-ia se pudesse.

Fator de ocorrência para a ênclise na norma-padrão
 � Verbo iniciando a oração (exceto no futuro do presente ou do pretérito): Deixaram-no decidir.
 � Verbo no imperativo: Lembre-se do que eu lhe disse!
 � Orações reduzidas de infinitivo e gerúndio: Iniciei enviando-lhe a correspondência; Decidi 

enviar-lhe a correspondência.
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1. (Ufac) Assinale a alternativa correta, segundo as regras da norma culta do 
português, quanto à concordância verbal:
a) 90% dos entrevistados aprovam a resolução.

b) 2% do eleitorado não sabem em quem votar.

c) 1% dos alunos faltou ao exame.

d) 32% quer a retirada dos barracos já.

e) 1% conhecem a região profundamente.

(FGV-SP) Texto para as questões 2 e 3.

Sua excelência
[O ministro] vinha absorvido e tangido por uma chusma de senti-

mentos atinentes a si mesmo que quase lhe falavam a um tempo na 
consciência: orgulho, força, valor, satisfação própria etc. etc.

Não havia um negativo, não havia nele uma dúvida; todo ele esta-
va embriagado de certeza de seu valor intrínseco, das suas qualidades 
extraordinárias e excepcionais de condutor dos povos. A respeitosa ati-
tude de todos e a deferência universal que o cercavam, reafirmadas tão 
eloquentemente naquele banquete, eram nada mais, nada menos que 
o sinal da convicção dos povos de ser ele o resumo do país, vendo nele 
o solucionador das suas dificuldades presentes e o agente eficaz do seu 
futuro e constante progresso.

Na sua ação repousavam as pequenas esperanças dos humildes 
e as desmarcadas ambições dos ricos.

Era tal o seu inebriamento que chegou a esquecer as coisas feias 
do seu ofício... Ele se julgava, e só o que lhe parecia grande entrava 
nesse julgamento.

As obscuras determinações das coisas, acertadamente, haviam-no 
erguido até ali, e mais alto levá-lo-iam, visto que, só ele, ele só e unica-
mente, seria capaz de fazer o país chegar ao destino que os anteceden-
tes dele impunham.
Lima Barreto. Os bruzundangas. Porto Alegre: L&PM, 1998. p. 15-6.

2. Assinale a alternativa em que a nova redação dada à frase “Não havia um 
negativo, não havia nele uma dúvida [...]”– apresenta concordância verbal de 
acordo com a norma-padrão do português escrito.
a) Não haviam nele sentimentos negativos nem dúvidas...

b) Não se encontrava nele sentimentos negativos nem dúvidas...

c) Não deviam haver nele sentimentos negativos nem dúvidas...

d) Não podiam existir nele sentimentos negativos nem dúvidas...

e) Não se via nele sentimentos negativos nem dúvidas...

3. Assinale a alternativa em que a nova posição dos pronomes átonos, na frase 
reescrita, está de acordo com a norma-padrão do português escrito.

a) A respeitosa atitude de todos e a deferência universal que cercavam-no...

b) As obscuras determinações das coisas acertadamente o haviam erguido 
até ali.

c) Ele julgava-se e só o que parecia-lhe grande entrava nesse julgamento.

d) ... uma chusma de sentimentos atinentes a si mesmo que quase fala-
vam-lhe.

e) As obscuras determinações das coisas, acertadamente, mais alto leva-
riam-no.

1. Resposta: a
A concordância com porcentagens segue duas 
regras: 1. O verbo concorda com o numeral 
quando este não está especificado, portanto, o 
certo seria “32% querem a retirada dos bar-
racos já” e “1% conhece a região profunda-
mente”; 2. O verbo concorda com o substanti-
vo que especifica a porcentagem, portanto, o 
certo seria  “2% do eleitorado não sabe em 
quem votar” e “1% dos alunos faltaram ao 
exame”. A única construção correta é “90% 
dos entrevistados aprovam a resolução”, em 
que o verbo “aprovar” concorda com o especi-
ficador “entrevistados”.

2. Resposta: d
A – ERRADA – O verbo “haver” com o sentido de 
“existir” é impessoal e, portanto, flexiona sem-
pre na terceira pessoa do singular. “Sentimentos 
negativos” e “dúvidas” não são sujeitos da 
oração; são objetos diretos. A oração apresen-
ta sujeito inexistente.
B – ERRADA – A oração está na voz passiva sin-
tética e tem “sentimentos negativos” e “dúvi-
das” como sujeitos. Equivale a “nem sentimen-
tos negativos nem dúvidas eram encontrados 
nele”. O verbo deve flexionar no plural para 
concordar com o sujeito: “Não se encontravam 
nele sentimentos negativos nem dúvidas”.
C – ERRADA - O verbo “haver” com o sentido 
de “existir” é impessoal e, portanto, seus au-
xiliares devem permanecer no singular. O cor-
reto é “Não devia haver nele sentimentos ne-
gativos nem dúvidas...”
D – CERTA – O verbo “existir” deve ser flexio-
nado em concordância com o sujeito. Assim, 
seu auxiliar aparece no plural (“podiam”) para 
concordar com “sentimentos negativos” e 
“dúvidas”.
E – ERRADA - A oração está na voz passiva sin-
tética e tem “sentimentos negativos” e “dúvi-
das” como sujeitos. Equivale a “sentimentos 
negativos nem dúvidas eram vistos nele”. O 
verbo deve aparecer no plural para concordar 
com o sujeito: “Não se viam nele sentimentos 
negativos nem dúvidas”.

3. Resposta: b
A – ERRADA – O pronome relativo “que” exerce 
atração sobre o pronome oblíquo, colocando-o 
antes do verbo: que o cercavam.
B – CERTA – O advérbio “acertadamente” de-
termina a próclise.
C – ERRADA – O pronome relativo “que” deter-
mina a próclise: e só o que lhe parecia.
D – ERRADA – O advérbio “quase” exige o uso do 
pronome antes do verbo: que quase lhe falavam.
E – ERRADA – O verbo conjugado no futuro do 
pretérito do indicativo exige mesóclise na  
norma-padrão ou próclise: mais alto o leva-
riam/mais alto levá-lo-iam.
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4. (FGV-SP) Leia os quadrinhos para responder à questão.

Diário da Região, 15 out. 2011.

Assinale a alternativa que completa o enunciado, expressando com corre-
ção gramatical a fala, em discurso indireto. A garota:
a) agradeceu o pai ter levado ela ao baile.
b) agradeceu ao pai tê-la levado ao baile.
c) agradeceu pelo pai ter levado-a ao baile.
d) disse obrigado para o pai, por ter levado ela ao baile.
e) disse obrigado, pai, de tê-la levado ao baile.

5. (FGV-SP)

Disponível em: <www.chargeonline.com>.

 I. Em discurso direto, quanto à concordância, a primeira fala da charge estaria 
corretamente redigida da seguinte forma: Depois dizem: “Os brasileiros não 
têm incentivo ao esporte.”

 II. Na primeira fala, a expressão ao esporte poderia ser substituída por à 
práticas esportivas.

 III. Na segunda fala, a forma verbal está no plural concordando com o sujeito 
200 toneladas.

Está correto o que se afirma em:
a) I apenas.
b) III apenas.
c) I e II apenas.
d) II e III apenas.
e) I, II e III.

4. Resposta: b
A – ERRADA – Em lugar de “ela”, deveria estar 
o pronome oblíquo átono: tê-la levado. O verbo 
“agradecer” é transitivo direto e indireto e, no 
caso, há dois complementos diretos. 
B – CERTA – A construção segue a regência do 
verbo “agradecer” na norma culta, usando um 
complemento direto (“tê-la levado ao baile”) e 
outro indireto (“ao pai”). O pronome oblíquo 
átono está corretamente empregado como 
complemento do verbo “ter”.
C – ERRADA – O verbo “agradecer” pode reger 
a preposição “por”, mas esta deve introduzir o 
adjunto adverbial de causa. Nesse caso, a frase 
ficaria “agradeceu ao pai por tê-la levado ao 
baile”. Além disso, usa-se próclise com particí-
pios (“tê-la levado” e não “ter levado-a”).
D – ERRADA - Em lugar de “ela”, deveria estar o 
pronome oblíquo átono: tê-la levado. A vírgula 
não deve separar o adjunto adverbial de causa.
E – ERRADA – O vocativo “pai” não deveria apa-
recer na reconstrução em discurso indireto.

5. Resposta: a
I – CERTA – Ao trocar a referência à primeira 
pessoa por uma à terceira pessoa (sujeito desi-
nencial [nós] por “os brasileiros”), tornou-se 
necessária a flexão do verbo na terceira pessoa 
do plural, o que foi corretamente executado.
II – ERRADA – Assim como “esporte” está an-
tecedido por artigo, também a expressão 
“práticas esportivas” deveria estar. Por con-
sequência, deveria ocorrer a contração da pre-
posição “a”, exigida pelo nome “incentivo”, 
com o artigo “as”, resultando em “às práticas 
esportivas”. Outra possibilidade seria optar 
pela generalização e, nesse caso, manter ape-
nas a preposição “a”, sem o artigo “as”, caso 
em que não ocorreria a contração: “a práticas 
esportivas”.
III – ERRADA – A forma verbal “conseguem” 
concorda com o sujeito “vocês”, e não com o 
objeto direto “200 toneladas”.
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  Ortografia 
Em sua modalidade falada, a língua portuguesa abrange enorme gama de variações, apresentando 

grande diversidade na realização dos fonemas pelos falantes. Na escrita, no entanto, a língua traz um 
conjunto de regras fixas para a grafia das palavras, que deve ser seguido por todos os usuários. Trata-se 
da norma ou convenção ortográfica.

Desde janeiro de 2009, está em vigor um acordo internacional que unificou a ortografia da língua 
portuguesa entre os países lusófonos. Diferentemente do que se pode pensar, a mudança ortográfica não 
implica nenhuma alteração na língua falada – a maneira de pronunciar as palavras continua compor-
tando as variações resultantes dos diferentes perfis dos falantes, seja em função de critérios geográficos, 
sociais ou situacionais.

Acentuação gráfica 
Em todas as palavras da língua com mais de uma sílaba, é possível reconhecer uma sílaba na qual se 

coloca maior ênfase no momento da fala. Chama-se essa sílaba de tônica e as demais, que são pronun-
ciadas com menos ênfase, de átonas.

Dependendo da posição ocupada pela sílaba tônica em uma palavra, esta é classificada como oxíto-
na (a sílaba tônica é a última), paroxítona (a sílaba tônica é a penúltima) ou proparoxítona (a sílaba 
tônica é a antepenúltima).

Regras gerais de acentuação gráfica 

Classificação Quando acentuar Exemplo

Proparoxítonas (antepenúltima sílaba 
tônica)

Sempre 
líquido, cólica, círculo, 
gasômetro

Oxítonas (última sílaba tônica)

Quando terminadas em a, e e o (seguidos ou não de s) pavê, jiló, guaraná, picolés

Quando terminadas em em e ens (palavras de duas ou 
mais sílabas)

neném, parabéns

Paroxítonas (penúltima sílaba tônica)

Quando terminadas em ã, ão, i e ditongo crescente 
(seguidos ou não de s)

ímã, órfão, táxis, secretária

Quando terminadas em um, uns, us, l, n, r, x e ps
fórum, álbuns, vírus, níquel, 
líquen, néctar, tórax, bíceps 

Monossílabas tônicas (apenas uma 
sílaba)

Quando terminadas em a, e e o (seguidos ou não de s) dá e dê (do verbo dar); dó

Regras especiais de acentuação gráfica 

 � Acentuam-se os ditongos abertos éu, éi e ói das oxítonas e dos monossílabos tônicos (seguidos ou 
não de s): céu, dói, chapéu, pincéis.

 � Acentuam-se o i e o u tônicos dos hiatos (seguidos ou não de s): faísca, baú, ciúme, moída.
Exceção: hiatos precedidos de ditongos em palavras paroxítonas (baiuca, feiura).

 � Acentuam-se com circunflexo os verbos ter e vir na terceira pessoa do plural do indicativo, para dife-
renciá-los da forma singular (não acentuada): têm (plural)/tem (singular), vêm (plural)/vem (singular). 

 � Acentuam-se com circunflexo os verbos derivados de ter e vir na terceira pessoa do plural do indi-
cativo, para diferenciá-los da forma singular (que recebe acento agudo): detêm (plural)/detém (singu-
lar), provêm (plural)/provém (singular). 

 � Acentua-se o infinitivo seguido de pronome oblíquo quando terminado em a ou e: avisá-lo, recebê-
-la. Também se acentua o infinitivo terminado em hiato com segunda vogal i: incluí-lo.

 � Acentua-se com circunflexo o pretérito perfeito do verbo poder, para diferenciá-lo do presente: pôde 
(pretérito perfeito)/pode (presente).

 � Acentua-se com circunflexo o verbo pôr, para diferenciá-lo da preposição por.

Ortografia
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Revisão: o que mudou com o novo acordo na acentuação gráfica 

Antes do acordo Depois do acordo Exemplo

Os ditongos abertos éi e ói eram acentuados sempre 
que coincidiam com a sílaba tônica das palavras

A regra deixou de ser válida para 
palavras paroxítonas

ideia, joia, heroico, boia

A primeira vogal tônica dos hiatos oo e ee era 
acentuada

Não é mais acentuada
voo, veem, creem, enjoo, 
perdoo, leem

O u dos grupos que, qui, gue, gui, quando tônico e 
pronunciado, era acentuado 

Não é mais acentuado
averigue, arguem, 
apazigue, argui

O i e o u tônicos dos hiatos (seguidos ou não de s) 
eram acentuados

A regra deixou de ser válida para 
hiatos precedidos de ditongos em 
palavras paroxítonas

baiuca, feiura, Sauipe, 
Bocaiuva 

Havia acentos diferenciais para distinguir pares de 
palavras como pára (verbo) e para (preposição), pêlo 
(substantivo) e pelo (preposição + artigo), entre outros

Os únicos acentos diferenciais 
mantidos foram os presentes 
em pôr, pôde, têm, vêm e verbos 
derivados

por (preposição), pôr 
(verbo), pode (presente do 
indicativo), pôde (pretérito 
perfeito)

Uso do hífen (-)
O hífen é um sinal gráfico utilizado tanto em palavras compostas (formadas por composição 

– junção de dois ou mais radicais para a criação de um novo vocábulo) quanto em derivadas 
(formadas por derivação – acréscimo de afixos ao radical de uma palavra). Ele desempenha fun-
ções na escrita da língua: fonética, gramatical, semântica e estilística.

Revisão: o que mudou com o novo acordo no uso do hífen 
Em algumas palavras compostas em que se perdeu a noção de composição, o hífen deixou de 

ser usado. Exemplos: paraquedas, mandachuva. 
Veja nos quadros a seguir as regras para o uso de hífen em palavras derivadas, após o novo acor-

do ortográfico.

Palavras derivadas com hífen

Caso Exemplo Exceção

Palavras com prefixo em que o radical 
inicia com h

pré-história, super-homem,  
pan-helenismo, semi-hospitalar,  

sub-humano

Palavras formadas com os prefixos 
des- e in- nas quais o radical perdeu o 

h inicial (desumano, inábil)

Palavras em que o prefixo termina 
com a mesma vogal inicial do radical

contra-almirante, micro-ondas
Palavras iniciadas pelos prefixos co- e 

re- (cooperação, reescrita)

Palavras com prefixos circum- e  
pan- antes de m, n e vogal 

circum-navegação, pan-americano
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Palavras com prefixos pré-, pós- e pró- pré-escola, pós-graduação 
Palavras em que os prefixos pre-, 

pos- e pro- não são tônicos (prever, 
posfácio, prorrogar)

Palavras com prefixos ex-, vice-, sota-, 
soto- e vizo-

ex-presidente, vice-governador
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Palavras com prefixos além-, aquém, 
recém- e sem-

além-mar, recém-casados,  
sem-cerimônia

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Palavras derivadas sem hífen

Caso Exemplo Exceção

Palavras em que o radical começa com  
s ou r (a consoante deve ser 

duplicada)
antirreligioso, contrarregra, infrassom

Palavras com prefixo terminado em r 
(hiper-requintado, super-revista)

Palavras em que o radical começa com 
uma vogal diferente da vogal final do 

prefixo 

extraescolar, aeroespacial, 
autoestrada, autoaprendizagem, 

antiaéreo, agroindustrial, hidroelétrica

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Uso do trema (¨) 
Após o novo acordo ortográfico, o uso do trema foi abolido na ortografia da língua portu-

guesa, exceto em nomes próprios ou palavras derivadas deles. Exemplos: Müeller, müelleriano.
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1. (Insper-SP) 

Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/album/tiras_reforma_album.jhtm#fotoNav=15>.

Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica. Com relação ao 
emprego do hífen, todas as palavras estão de acordo com as novas regras, exceto:
a) mega-empresa.
b) autorretrato.
c) autoajuda.
d) micro-ondas.
e) anti-inflamatório.

2. (Insper-SP) Levando em conta as informações do primeiro quadrinho, identi-
fique a alternativa que apresenta a palavra que também sofreu alterações na 
acentuação gráfica devido à regra mencionada.

Disponível em: <http://blogdoorlandeli.zip.net/arch2009-01-11_2009-01-17.html>.

a) plateia
b) heroico
c) gratuito
d) baiuca
e) caiu

Texto para a questão 3.

Paranaguá, PR 1854
Ao Barato
Soares & Mavignier
Rua da Ordem no 1 em Paranaguá

Esta nova loja de fazendas acaba de receber pelo vapor Maracanã o 
seguinte: Chales de touquim; leques de madreperola e de marfim, ben-
gallas d’unicorne; mantelletes guarnecidas de filó e rendas de seda; 
paletós de cassa e filó bordado, para sras. e meninas; camisinhas intei-
ramente modernas, infeitadas com rendas de seda; sedas lavradas e 
de xadrês; nobrezas furta-cores e preta; tapetes para sophás; chapé-
os de sol; ditos de mollas para cabeça; toucados para sras.; grinaldas 
francezas; camisas ditas, peitos para camisas; merinós setins de cores; 
gravatinhas de touquim para sras.; panno de linho para lencóes com 
10 palmos de largura; véos pretos, sarja espanholla e franceza. Além 
d’estas fazendas, encontra-se na mesma casa um extraordinário e va-
riado sortimento de fazendas grossas e de gosto; chapéos e calçados 
para homens e sras e artigos de armarinho.
O 19 de dezembro, 22 abr. de 1854.

1. Resposta: a
A – ERRADA – Não se usa hífen em palavras 
derivadas que apresentem radical começado 
com uma vogal diferente da vogal final do pre-
fixo. O certo seria “megaempresa”.
B – CERTA – Não se usa hífen em palavras deri-
vadas que apresentem radical iniciado com –r. 
Esta consoante deve ser duplicada.
C – CERTA - Não se usa hífen em palavras deri-
vadas que apresentem radical começado com 
uma vogal diferente da vogal final do prefixo.
D, E – CERTAS – Usa-se o hífen em palavras 
que apresentam prefixo terminado com a mes-
ma vogal inicial do radical.

2. Resposta: d
A palavra paroxítona “baiuca”, cuja separação 
silábica é bai-u-ca, sofreu alterações devido à 
mudança da regra dos hiatos. Como o “u” tôni-
co aparece após o ditongo “ai”, não recebe 
mais acento. “Plateia” e “heroico” também so-
freram alterações, mas por outro motivo: dei-
xaram de receber acento gráfico os ditongos 
abertos das palavras paroxítonas. Não houve 
alteração nas palavras “caiu” e “gratuito”, que 
não apresentam hiato (ca-iu; gra-tui-to).
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3. (PUC-PR) Sophás, chapéos, franceza e panno são palavras do vocabulário 
atual, mas que sofreram modificação ortográfica, isto é, tiveram sua grafia 
reformulada.
Selecione a alternativa falsa em relação ao que se afirma sobre ortografia: 
a) A ortografia é uma convenção que não obedece a regras. 
b) A forma ortográfica das palavras é uma convenção para seu registro es-

crito, porém, não impede certas variações para pronunciá-las. Por exem-
plo, a palavra tomate só tem essa forma gráfica, mas sua pronúncia 
pode variar.

c) Dicionários são fontes de referência para se buscar a ortografia das palavras.
d) A palavra “franceza” passou a ser registrada com S (francesa) atendendo 

à regra que determina que os adjetivos empregados para indicar lugar de 
origem se escrevem com -ESA, no final. 

e) Existem muitas regras que uniformizam a grafia de conjuntos de palavras; 
portanto, saber o modo de registrar inúmeras palavras não é conhecimen-
to que depende exclusivamente de memorização.

4. (Unicamp-SP) Reportagem da Folha de S.Paulo informa que o presidente do 
Brasil assinou decreto estabelecendo prazos para o país colocar em prática o 
Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que unifica a ortografia nos 
países de língua portuguesa. Na matéria, o seguinte quadro comparativo mos-
tra alterações na ortografia estabelecidas em diferentes datas:

Após as reformas de 1931 e 1943:
Êles estão tranqüilos, porque 

provàvelmente não crêem  em fantasmas.

Após as alterações de 1971:
Eles estão tranqüilos, porque 

provavelmente não crêem em fantasmas.

Após o novo acordo, a vigorar a partir de 
janeiro de 2009:

Eles estão tranquilos, porque 
provavelmente não creem em fantasmas.

Sobre o acordo, a reportagem ainda informa:

As regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que 
entram em vigor no Brasil a partir de janeiro de 2009, vão afetar prin-
cipalmente o uso dos acentos agudo e circunflexo, do trema e do hífen. 
Cuidado: segundo elas, você não poderá mais dizer que foi mordido por 
uma jibóia, e sim por uma jiboia. [...]
SimõeS, E. Que língua é essa? Folha de S.Paulo, Ilustrada, p. 1, 28 set. 2008. (Adaptado).

a) O excerto apresentado supõe que alterações ortográficas modifiquem o 
modo de falar uma língua. Mostre a palavra utilizada que permite essa 
interpretação. Levando-se em consideração o quadro comparativo das 
mudanças ortográficas e a suposição expressa no excerto, explique o equí-
voco dessa suposição.

Ainda sobre a reforma ortográfica, Diogo Mainardi escreveu o seguinte:

Eu sou um ardoroso defensor da reforma ortográfica. A perspec-
tiva de ser lido em Bafatá, no interior da Guiné-Bissau, da mesma 
maneira que sou lido em Carinhanha, no interior da Bahia, me en-
che de entusiasmo. Eu sempre soube que a maior barreira para o 
meu sucesso em Bafatá era o C mudo [como em facto na ortografia 
de Portugal] [...]
mainardi, D. Uma reforma mais radical. Revista Veja, p. 129, 8 out. 2008.

b) O excerto acima apresenta uma ironia. Em que consiste essa ironia? 
Justifique.

3. Resposta: a
A – ERRADA – A ortografia segue uma norma 
ou convenção. Em 2009, essa convenção foi 
atualizada no Novo acordo ortográfico da lín-
gua portuguesa. 
B – CERTA – Em função de critérios geográficos, 
sociais ou situacionais, a maneira de pronunciar 
as palavras pode variar, independentemente das 
convenções ortográficas. O fonema o da palavra 
“tomate”, por exemplo, pode ser pronunciado 
como u em alguns lugares, bem como o te final 
pode se falado como tchi em outros.
C – CERTA – O dicionário registra as palavras 
da língua conforme a convenção ortográfica.
D – CERTA – O sufixo –esa, cujo valor é de na-
turalidade, origem, procedência é sempre es-
crito com s. Já na noção de ação ou qualidade, 
usa-se –eza: beleza, frieza.
E – CERTA – O falante de uma língua tem a gra-
fia da maior parte das palavras memorizada. 
Contudo, existem regras que podem facilitar o 
processo de escrita, como a que esclarece, por 
exemplo, que substantivos derivados de verbos 
terminados em –nder e –ndir são escritos com 
–s: ascender: ascensão; expandir: expansão.

4. Respostas: 
a) A reportagem sugere que o novo acordo or-
tográfico alteraria a maneira de pronunciar as 
palavras, como indica o verbo “dizer” em lu-
gar de “escrever”: “você não poderá mais di-
zer que foi mordido por uma jibóia, e sim por 
uma jiboia”. Contudo, essa ideia é desmentida 
pelo quadro comparativo apresentado, já que 
as alterações não atingem a pronúncia das pa-
lavras, apenas sua grafia. 
b) O articulista é irônico ao afirmar que o in-
tercâmbio cultural entre países lusófonos é 
frágil devido às questões ortográficas. Na ver-
dade, ele sugere que são as condições econô-
micas e sociais desfavoráveis que prejudicam 
o intercâmbio, dificultando o acesso à leitura 
nas áreas mais remotas.
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Carta argumentativa

A carta argumentativa é uma importante maneira de exercitar a cidadania. Nela, um remetente se dirige 
a um destinatário visando solicitar alguma ação, de acordo com um ponto de vista, e tem como finalidade o 
convencimento de um leitor específico.

  Contexto de produção
A carta argumentativa é um texto argumentativo com a estrutura de uma carta. Assim como ou-

tros gêneros argumentativos, a carta argumentativa tem como objetivo convencer o leitor de seu ponto 
de vista sobre determinado assunto. Expõe uma tese, na qual está explícita a sua opinião, e por meio de 
um raciocínio lógico apresenta argumentos que possam persuadir o leitor.

No entanto, diferentemente do artigo de opinião e da dissertação, a carta apresenta um destinatário deter-
minado, ou seja, tem um ou mais leitores específicos e conhecidos do remetente. O autor solicita algo ou re-
clama sobre determinado assunto relacionado ao leitor, considerando a realidade na qual este está inserido.

  Construindo uma carta argumentativa
A carta argumentativa é composta de aspectos característicos dos textos argumentativos associados à 

estrutura da carta.
 � Cabeçalho: a carta deve ser iniciada por um cabeçalho, com o nome da cidade e a data.
 � Forma de tratamento: utiliza-se um vocativo para se dirigir ao destinatário da carta, geralmente seguido 

por vírgula. O termo escolhido depende do papel social do produtor e da relação de poder entre o remeten-
te e o destinatário. Expressões comuns são “prezado” e “caro”.

 � Destinatário específico: a definição do interlocutor é uma característica típica da carta, escrita a um lei-
tor específico. Geralmente, as propostas de vestibular definem quem serão o destinatário e o remetente da 
carta. A linguagem e a argumentação devem ser coerentes com a realidade do leitor, assim como o grau 
de formalidade do texto.

 � Evocação do leitor: a carta se dirige diretamente ao leitor; a presença desse destinatário deve ser des-
tacada, ao longo do texto, com o uso de vocativos e verbos no imperativo.

 � Estrutura dissertativa: possui a mesma estrutura dos textos dissertativos. Na introdução, o autor expõe 
o seu ponto de vista; no desenvolvimento, apresenta o encadeamento de argumentos; e, na conclusão, 
reforça a tese definida anteriormente.

 � Argumentação: o autor deve selecionar bons argumentos e organizá-los adequadamente, de modo a 
convencer o leitor da carta.

Argumentar: apresentar e defender uma opinião
Em textos argumentativos, é preciso posicionar-se diante da problematização de um tema. O modo 

como o autor abordará a questão controversa é definido em sua tese. O desenvolvimento do texto deve 
defender logicamente essa tese, de modo a convencer o leitor.

Em uma carta argumentativa, ou em outros textos argumentativos, como o artigo de opinião e o texto 
argumentativo-dissertativo, a posição do autor deve ser expressa por uma opinião. Na maior parte das 
vezes, não é possível demonstrar cientificamente a veracidade da tese, mas a posição pode ser defendi-
da de diversas outras maneiras. O autor pode se valer, por exemplo, de analogias, hipóteses construídas 
sobre observações da realidade, alusão a situações envolvendo personagens públicas, entre outros. Uma 
boa estruturação de um argumento auxilia no convencimento do leitor.

Organização em um discurso argumentativo
A organização textual é um dos aspectos mais importantes na clareza de um texto e tem grande rele-

vância em um discurso argumentativo. Saber selecionar, interpretar e organizar os dados apresentados 
auxilia na persuasão do leitor.

Em uma carta argumentativa, há um intuito, um motivo pelo qual o remetente decidiu escrever a carta; é 
necessário que os dados e fatos sejam selecionados a partir dele. Ao expor os dados, o autor os interpreta — 
mesmo que implicitamente. A interpretação está presente e é necessária, pois o mesmo fato, dependendo do 
modo como é mostrado, pode ser considerado positivo ou negativo.
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 � Saudação: uma expressão de cortesia deve preceder a assinatura.
 � Assinatura: ao final de uma carta, o autor deve assiná-la. Mas atenção! No caso das redações de vestibulares ou 

do Enem, geralmente o candidato é instruído a não assinar ou a colocar apenas as suas iniciais. Isso é feito para 
garantir a imparcialidade dos corretores.

  Proposta
Leia a seguir uma proposta de vestibular que pede ao candidato que redija uma carta argumentativa. Após a aná-

lise da proposta, veja um exemplo de redação bem avaliada.

Unicamp-SP

O tema geral da prova da primeira fase é Gerações.
Leia toda a coletânea e selecione o que julgar pertinente. Articule os elementos selecionados com sua expe-

riência de leitura e reflexão. O uso da coletânea é obrigatório.

Apresentação da coletânea 
Em toda sociedade convivem gerações diversas, que se relacionam de formas distintas, exigindo de todos o 

exercício contínuo de lidar com a diferença. 

Texto 1

<http://festerblog.com/wp-content/uploads/2009/05/redatores.jpg>.

Texto 2

Para o sociólogo húngaro Karl Mannheim, a geração consiste em um grupo de pessoas nascidas na mesma 
época, que viveram os mesmos acontecimentos sociais durante a sua formação e crescimento e que partilham a 
mesma experiência histórica, sendo esta significativa para todo o grupo. Estes fatores dão origem a uma consciência 
comum, que permanece ao longo do respectivo curso de vida. A interação de uma geração mais nova com as pre-
cedentes origina tensões potencializadoras de mudança social. O conceito que aqui está patente atribui à geração 
uma forte identidade histórica, visível quando nos referimos, por exemplo, à “geração do pós-guerra”. O conceito 
de “geração” impõe a consideração da complexidade dos fatores de estratificação social e da convergência sincrôni-
ca de todos eles; a geração não dilui os efeitos de classe, de gênero ou de raça na caracterização das posições sociais, 
mas conjuga-se com eles, numa relação que não é meramente aditiva nem complementar, antes se exerce na sua 
especificidade, ativando ou desativando parcialmente esses efeitos.
Adaptado de Sarmento, Manuel Jacinto. Gerações e alteridade: interrogações a partir da sociologia da infância. Educação e Sociedade, Campinas, v. 
26, n. 91, p. 361-378, maio/ago. 2005. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>.

Texto 3

A partir do advento do computador, as empresas se reorganizaram rapidamente nos moldes exigidos por essa 
nova ferramenta de gestão. As organizações procuraram avidamente os “quadros técnicos” e os encontraram na 
quantidade demandada. Os primeiros quadros “bem formados” tiveram em geral carreiras fulminantes. Suas traje-
tórias pessoais foram tomadas como referência pelos executivos mais jovens. Aqueles “grandes executivos” foram 
considerados portadores de uma “visão de conjunto” dos problemas empresariais, que os colocava no campo supe-
rior da “administração estratégica”, enquanto o principal atributo da nova geração passa a ser a contemporaneidade
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Unicamp-SP continuação

tecnológica. Os constrangimentos advindos do choque geracional encarregaram-se de fazer esses “jovens” en-
carnarem essa característica, dando a esse trunfo a maior rentabilidade possível. Assim, exacerbaram-se as dife-
renças entre os recém-chegados e os antigos ocupantes dos cargos. No plano simbólico, toda a ética construída 
nas carreiras autodidatas é posta em xeque no conflito que opõe a técnica dos novos executivos contra a lealdade 
dos antigos funcionários que, no mais das vezes, perdem até a capacidade de expressar o seu descontentamento, 
tamanha é a violência simbólica posta em marcha no processo, que não se trava simplesmente em cada ambiente 
organizacional isolado, mas se generaliza.
Adaptado de: Grün, Roberto. Conflitos de geração e competição no mundo do trabalho. Cadernos Pagu, Campinas, v. 13, p. 63-107, 1999.

Texto 4

Ao longo da década de 1990, a renda das famílias brasileiras com filhos pequenos deteriorou-se com relação à 
das famílias de idosos. Ao mesmo tempo, há crescentes evidências de que os idosos aumentaram sua responsabi-
lidade pela provisão econômica de seus filhos adultos e netos.
Goldani, Ana Maria. Relações intergeracionais e reconstrução do estado de bem-estar. Por que se deve repensar essa relação para o Brasil.  
p. 211. Disponível em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/PopPobreza/GoldaniAnaMariaCapitulo7.pdf>.

Texto 5

As relações intergeracionais permitem a transformação e a reconstrução da tradição no espaço dos grupos sociais. 
A transmissão dos saberes não é linear; ambas as gerações possuem sabedorias que podem ser desconhecidas para a 
outra geração, e a troca de saberes possibilita vivenciar diversos modos de pensar, de agir e de sentir, e assim, renovar 
as opiniões e visões acerca do mundo e das pessoas. As gerações se renovam e se transformam reciprocamente, em 
um movimento constante de construção e desconstrução.
Adaptado de: Carvalho, Maria Clotilde B. N. M. de. Diálogo intergeracional entre idosos e crianças. Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2007. p. 52.

Texto 6

<http://humornainformatica.blogspot.com.br/2008/05/videogame-para-terceira-idade.html>.

Leia a coletânea e elabore sua carta a partir do seguinte recorte temático: 
As diferenças entre gerações são percebidas também no plano institucional como, por exemplo, no ambiente 

de trabalho.
Instruções:
1. Coloque-se na posição de um gerente, recém-contratado por uma empresa tradicional no mercado, que 

precisa convencer os acionistas da necessidade de modernizá-la.
2. Explicite as mudanças necessárias e suas implicações.
3. Dirija-se aos acionistas por meio de uma carta em que defenda seu ponto de vista.
Obs.: Ao assinar a carta, use apenas suas iniciais, de modo a não se identificar.

Unicamp Vestibular 2010. Disponível em: <http://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2011/download/comentadas/redacao.pdf>. Acesso em: 8 out. 2012.

Comentário
A proposta define diversos aspectos que devem compor a carta argumentativa: o tema (as diferenças entre ge-

rações no ambiente institucional do trabalho); o remetente (um gerente recém-contratado por uma empresa tradi-
cional); os destinatários (os acionistas dessa empresa); e orienta o ponto de vista do autor, que deve mostrar sua 
intenção de modernizar a empresa. Há outros aspectos que podem ser pressupostos; por exemplo, o de que o ge-
rente é de uma  geração mais nova que a dos acionistas, que representariam as tradições corporativas – detalhes que 
o autor deve considerar em sua argumentação.
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A carta tem como objetivo tentar convencer os acionistas da necessidade de modernização da empresa, ex-
plicitando as mudanças necessárias e suas implicações. A argumentação  precisa, por exemplo, mostrar aos 
acionistas que essas mudanças acarretarão o aumento de lucro. Por ser uma carta, deve apresentar uma inter-
locução sólida. É interessante, inclusive, que o gerente pressuponha uma possível resistência dos acionistas e 
apresente, antecipadamente, soluções para problemas que provavelmente seriam levantados por eles.

O conjunto de textos presente na proposta de redação exige do candidato, além da capacidade de escrita, 
a capacidade de leitura. O uso da coletânea é obrigatório, sendo fundamental a compreensão e a análise dos 
textos. A coletânea suscita uma reflexão sobre o tema, e o candidato deve articular essa leitura com o seu co-
nhecimento prévio. O conjunto de textos enfatiza uma convivência respeitosa entre as gerações, o que sugere 
ao candidato que apresente propostas de uma modernização humanizadora, valorizando a contribuição de di-
versas gerações.
Fonte das informações: Comvest/Vestibular Nacional Unicamp 2010. Disponível em: <http://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2011/download/
comentadas/redacao.pdf>. Acesso em: 5 out. 2012.

Exemplo de redação bem avaliada

Campinas, 15 de novembro de 2009.
Prezados acionistas da Global Transportes.
Como é de conhecimento dos senhores, assumi o cargo de gerência do departamento de logística há 15 dias. Aceitei 

o desafio acreditando na solidez dessa empresa e nas possibilidades de realização profissional que um ambiente como 
este pode proporcionar. Já conhecia o perfil de negócios aqui realizados e, durante o período de ambientalização, pro-
curei conhecer todos os departamentos visto acreditar que o conceito de gestão participativa poderá alavancar nossos 
negócios.

Sou formado em engenharia de transportes pela USP e fiz MBA em gestão empresarial na Universidade Harvard. 
Esta formação, caros acionistas, me possibilitou o contato com o que há de mais moderno na administração e, princi-
palmente, no campo de ampliação de mercado.

Tendo analisado todo [o] fluxo de informações da Global, notei que o excesso de burocracia tem diminuído a agili-
dade nas entregas e na captação de novos clientes. Outra necessidade que, [a] meu ver, é essencial refere-se ao conceito 
de sustentabilidade não aplicado em nenhum dos setores e que, se adotado nessa corporação, ampliará nossa carta de 
clientes.

Pode parecer ousadia propor tais mudanças a uma empresa com mais de 50 anos de existência. Entretanto, na era 
da globalização, aqueles que não se modernizam acabam perdendo seu lugar no mercado. Além disso, apesar do radi-
calismo de muitos gestores da nova geração, minha proposta não é mudar, totalmente, o perfil da empresa, haja vista 
que o sistema de gestão de pessoas tem sido bastante elogiado e a maioria dos funcionários revela identificar-se com 
essa empresa e [sente-se] reconheci[da] por seu trabalho.

Dentro dessa perspectiva e considerando que a troca de saberes, entre as gerações atual e passada, possibilita uma trans-
formação mais enriquecedora e produtiva, proponho que a Global Transportes entre na nova era da informação tendo seus 
antigos colaboradores como mola propulsora.

É fato, prezados senhores, que haverá embates entre as gerações, afinal, conforme o filósofo Karl Mannheim afir-
mava, a história, as experiências vividas num certo momento são compartilhadas por indivíduos que coexistiram 
nesse espaço-tempo. Concordo com ele e reafirmo: na gestão empresarial isto é aplicável. Por isso, comprometo-me 
em mediar possíveis atritos e minimizar, com capacitações, o constrangimento daqueles que não dominam as novas 
tecnologias, entendendo que são elementos importantes na história dessa empresa.

Após essas considerações, proponho as seguintes mudanças: renovação de todo [o] sistema informacional, mudan-
do do padrão manual/verbal para o informatizado, a fim de agilizar a transmissão dos dados; trocar o combustível 
utilizado para biodiesel, tendo em vista o menor impacto ambiental deste; trocar, gradualmente, a frota de caminhões, 
pensando em motores menos poluentes e mais econômicos.

Todas essas mudanças, os senhores pensarão, implicam gastos que, a curto prazo, não serão repostos, entretanto, o 
mercado está mais exigente e, com as mudanças propostas, atrairemos um nicho crescente do mercado – o das empre-
sas com título de “sustentáveis”. Além disso, manteremos nossas velhas parcerias ao melhorar a agilidade das respostas 
e entregas.

Estou convencido de que esse é o caminho para a modernização da Global Transportes e espero ter convencido 
esse renomado corpo acionista – que a mantém de pé há mais de 50 anos – a embarcar nesse projeto. Mantenho-me à 
disposição para quaisquer esclarecimentos e aproveito para manifestar meu agradecimento pela confiança depositada 
em meu trabalho.

Atenciosamente,
I. S. P.

Disponível em: <http://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2011/download/comentadas/redacao.pdf>. Acesso em: 5 out. 2012.
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Escreva uma carta (com no mínimo 20 linhas) para a Câmara dos Deputados com base no Projeto de Lei e no texto de Gra-
ciliano Ramos, transcritos abaixo.
Inicie sua carta com “Senhores Deputados” e termine assinando apenas “Cidadã(o) Brasileira(o)”.

Projeto de lei
O COnGrESSO nACIOnAl decreta: 
Art. 1o− – A Lei no− 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 
Art. 17-A. A criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados pelos pais, pelos integrantes 

da família ampliada, pelos responsáveis ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou vigiar, 
sem o uso de castigo corporal ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, edu-
cação, ou qualquer outro pretexto.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – castigo corporal: ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão 

à criança ou adolescente.
II – tratamento cruel ou degradante: conduta que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou 

o adolescente.
[...]

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/790543.pdf>. Acesso em: 20 out. 2010.

[...] Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda 
de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. 

Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.
— Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. 
Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sos-

segou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como 
isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo.

[...]
Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos 

urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca 
na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho 
aos bichos do mato. [...]
ramoS, Graciliano. Vidas secas. 58. ed. Rio/São Paulo: Record, 1986. p. 9-10.
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2. (UFPR) Em 3 de setembro de 2010, a revista ISTOÉ publicou uma síntese, assinada por Paulo Lima, do livro ainda inédito Fé 
em Deus e pé na tábua – Como e por que você enlouquece dirigindo no Brasil, do antropólogo Roberto DaMatta:

Nosso comportamento terrível no trânsito é resultado da nossa incapacidade de sermos uma sociedade igua-
litária; de instituirmos a igualdade como um guia para a nossa conduta. Nosso trânsito reproduz valores de uma 
sociedade que se quer republicana e moderna, mas ainda está atrelada a um passado aristocrático, no qual alguns 
podiam mais do que muitos, como ocorre até hoje. Em casa, nós somos ensinados que somos únicos, especiais. 
Aprendemos que nossas vontades sempre podem ser atendidas. É o espaço do acolhimento, do tudo é possível por 
meio da mamãe. Daí a pessoa chega na rua e não consegue entender aquele espaço onde todos são juridicamente 
iguais. Ir para a rua, no Brasil, ainda é um ato dramático, porque significa abandonar a teia de laços sociais onde to-
dos se conhecem e ir para um espaço onde ninguém é de ninguém. E o trânsito é o lado mais negativo desse mundo 
da rua. É doentio, desumano e vergonhoso notar que 40 mil pessoas morrem por ano no trânsito de um país que se 
acredita cordial, hospitaleiro e carnavalesco. No Brasil, você se sente superior ao pedestre porque tem um carro. Ou 
superior a outro motorista porque tem um carro mais moderno ou mais caro. O motorista não consegue entender 
que ele não é diferente de outro motorista, do pedestre, do motorista de ônibus. Que ele não tem um salvo-conduto 
para transgredir as leis. No Brasil, obedecer à lei é uma babaquice, um sintoma de inferioridade. Quem obedece é 
subordinado porque a hierarquia que permeia nossas relações sociais jamais foi politizada. Isso é herança de uma 
sociedade aristocrática e patrimonialista, em que não houve investimento sério no transporte coletivo e onde ainda 
impera o “Você sabe com quem está falando?”.
lima, Paulo. Como estou dirigindo?, Istoé, ed. 2130.

Tomando como ponto de partida as opiniões de DaMatta,  escreva uma carta dirigida ao Secretário de Educação do  Estado do Pa-
raná, solicitando a inclusão, no currículo do Ensino Médio, de conteúdos voltados à educação para o trânsito. Use as afirmações 
de DaMatta como argumentos para fundamentar sua solicitação.
 ∙ O texto deve ter de 10 a 12 linhas.
 ∙ A carta NÃO deverá ser assinada. 

3. (Ufes – Adaptada) Um dos pontos comuns na crítica sobre o Auto da barca do inferno, do dramaturgo português Gil Vicente, 
é a atualidade da representação dos problemas sociais e morais de sua época, 1517. Por meio de personagens de diversas 
ordens sociais, como o Fidalgo, o Frade ou a Alcoviteira, o autor tipifica e alegoriza, sobretudo, os vícios.
A partir da cena abaixo entre o Diabo e o Corregedor (“magistrado que tem jurisdição sobre todos os outros juízes de uma 
comarca, e que tem a função de fiscalizar a distribuição da justiça, o exercício da advocacia e o andamento dos serviços 
forenses” – Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa), elabore uma carta dirigida a Gil Vicente, em que seja ob-
servada a permanência, na realidade brasileira contemporânea, de problemas que ele apontou satiricamente.

DIABO [ ...] Entrai, entrai, corregedor!
CORREGEDOR Hou! Videtis qui petatis!1 
 Super jure majestatis2

 tem vosso mando vigor?
DIABO Quando éreis ouvidor
 non ne accepistis rapina?3

 Pois ireis pela bolina4

 como havemos de dispor...
 Oh! Que isca esse papel
 para um fogo que eu sei!
CORREGEDOR Domine, memento mei!5

DIABO Non est tempus, Bacharel!
 Imbarquemini in batel
 quia judicastis malicia.6

viCente, Gil. Auto da barca do inferno. In: . O velho da horta, Auto da barca do inferno, Farsa de Inês Pereira. 32. ed. Pref. e notas Segismundo 
Spina. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. p. 155-156.

1 Videtis qui petatis!: Vede o que reclamais!
2 Super jure majestatis: Acima do direito de majestade
3 non ne accepistis rapina?: acaso não recebestes roubo?
4 bolina: cabo de sustentação da vela do barco
5 Domine, memento mei!: Senhor, lembra-te de mim!
6 quia judicastis malicia: porque sentenciastes com malícia
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Texto dissertativo-argumentativo

A dissertação, também denominada texto dissertativo-argumentativo, é um texto em que predomina 
a argumentação, com o objetivo de convencer o leitor sobre determinado ponto de vista.

  Contexto de produção
A dissertação é o gênero textual mais recorrente nos exames de vestibular e no Enem, nos quais são 

apresentados temas sobre os quais o candidato deve refletir para se posicionar.
Além do tema, a proposta de redação traz uma coletânea de textos, na qual o aluno deve se basear 

para construir seus argumentos.
Em um texto dissertativo-argumentativo são avaliadas não apenas a habilidade textual e a formula-

ção de raciocínio, mas também o conhecimento de mundo do candidato, portanto, é importante estar 
sempre bem informado.

Outro aspecto que deve ser levado em conta nesses exames é o tempo – em poucas horas, o candi-
dato deve conhecer a proposta, refletir sobre o tema e desenvolver sua redação. Por isso, quem está ha-
bituado às tarefas desse processo tem mais facilidade para escrever um bom texto.

  Construindo um texto dissertativo-argumentativo
O texto dissertativo-argumentativo apresenta uma estrutura textual que privilegia o raciocínio lógi-

co – expõe uma sequência de argumentos que favorece o convencimento do leitor. A construção desse 
gênero textual deve ser feita em várias etapas.

 � Preparação: primeiramente é necessário compreender a proposta e delimitar o tema. Na maioria 
das vezes, o vestibular já estabelece o tema, mas em alguns casos o candidato deve inferi-lo da leitu-
ra dos textos apresentados. É necessário refletir sobre a proposta e formar uma opinião sobre o de-
bate estabelecido pelos textos. Geralmente os temas tratam de questões relevantes para a sociedade, 
portanto, o ponto de vista apresentado na dissertação deve estar alinhado a um pensamento ético.

 � Título: em poucas palavras é importante revelar parcialmente o tema e o ponto de vista que será 
defendido. O título deve instigar o leitor.

 � Introdução: é apresentada no início do texto, geralmente no primeiro parágrafo. Nela deve estar ex-
plicitada, em uma frase, a tese do texto dissertativo-argumentativo, ou seja, o ponto de vista do autor 
sobre o tema. Na introdução, pode-se, ainda, contextualizar ou explicar a tese.

 � Desenvolvimento: o candidato deve expor um conjunto de argumentos que convença o leitor 
da sua opinião – deve ser construída uma sequência lógica que sustente a tese apresentada ante-
riormente. Os argumentos podem ser desenvolvidos a partir de informações, exemplos e dados 
baseados em seus conhecimentos prévios e nos textos apresentados na proposta.

Estruturação do parágrafo
A estrutura dos parágrafos tem grande relevância na clareza de um texto.
Uma estratégia para alcançar essa clareza é iniciar o parágrafo com a ideia principal que irá apresen-

tar: essa afirmação inicial é chamada de tópico frasal.
O parágrafo deve ser desenvolvido com orações complementares, como explicações, exemplos, 

comparações e outros recursos, que sustentem a ideia exposta no começo.

 � Estratégias argumentativas: são os recursos utilizados para ganhar a credibilidade do leitor, para 
que ele se identifique com a posição do texto. O autor pode apresentar informações sobre notícias e 
acontecimentos da atualidade, basear-se em outras áreas de conhecimento, como história, filosofia, 
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Fuvest-SP

medicina, literatura, entre outras, e articular conceitos de diferentes áreas. Há algumas técni-
cas que podem auxiliar na construção dos argumentos, como: citações, refutação de um pos-
sível ponto de vista contrário e silogismos.

O argumento validado por valores sociais
O texto dissertativo-argumentativo apresenta uma construção lógica fundamentada em 

valores sociais.
A sequência argumentativa é baseada em premissas que levam à conclusão do texto; a aceita-

ção dessas premissas é necessária para que o leitor seja convencido do ponto de vista defendido.
Para que isso aconteça, o autor e o leitor devem compartilhar os mesmos valores sociais nos 

quais as premissas são fundamentadas.
O silogismo pode ser usado como uma estratégia argumentativa, pois se baseia em uma pre-

missa maior (com uma afirmação mais geral) e uma premissa menor (com uma afirmação sobre 
um aspecto particular), das quais se deduz logicamente uma conclusão.

 � Conclusão: é a finalização de um texto argumentativo. É preciso fechar a argumentação 
apresentando um resumo do raciocínio ou retomando a tese expressa na introdução. Há 
algumas estratégias argumentativas para “fechar com chave de ouro”: utilizar uma frase de 
efeito, uma citação, um provérbio, ou apresentar uma solução para um problema levanta-
do no tema. Caso se opte por expor uma solução, deve-se mostrar um caminho palpável, 
pois pensamentos utópicos desvalorizam a credibilidade e o poder de convencimento de 
um texto dissertativo.

 � Linguagem: deve estar adequada à norma-padrão e utilizar um vocabulário apropriado. 
O candidato deve prestar atenção na ortografia, acentuação e pontuação de seu texto.

Evitar estereótipos e preconceitos
Um aspecto que pode enfraquecer um texto dissertativo-argumentativo é a presença de afir-

mações estereotipadas e preconceituosas ou a utilização de frases feitas.
Também é importante evitar sentenças vagas e principalmente que possam ser eticamente 

condenáveis.
Por fim, espera-se que o candidato expresse pensamentos originais e que seus argumentos 

e afirmações se sustentem em explicações e justificativas claras e coerentes.

  Proposta
Leia agora uma proposta de redação da Fuvest-SP em que o aluno, após a leitura da cole-

tânea de textos, deve produzir uma dissertação sobre o tema “Participação política, indispen-
sável ou superada?”.

Em seguida, é apresentada uma análise da proposta, além de um exemplo de uma redação 
bem avaliada.

REDAÇÃO
Texto 1

A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina quais são 
as demais ciências que devem ser estudadas na pólis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das 
demais, e, então, essa finalidade deve ser o bem do homem.
Aristóteles. (Adaptado.)
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Fuvest-SP continuação

Texto 2

O termo “idiota” aparece em comentários indignados, cada vez mais frequentes no Brasil, como “política é coisa 
de idiota”. O que podemos constatar é que acabou se invertendo o conceito original de idiota, pois a palavra idiótes, 
em grego, significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política.

Talvez devêssemos retomar esse conceito de idiota como aquele que vive fechado dentro de si e só se interessa 
pela vida no âmbito pessoal. Sua expressão generalizada é: “Não me meto em política”.
Cortella, M. S.; ribeiro, R. J. Política: para não ser idiota. (Adaptado).

Texto 3

Filhos da época
Somos filhos da época
e a época é política.

Todas as tuas, nossas, vossas coisas
diurnas e noturnas,
são coisas políticas.

Querendo ou não querendo,
teus genes têm um passado político,
tua pele, um matiz político,
teus olhos, um aspecto político.

O que você diz tem ressonância,
o que silencia tem um eco
de um jeito ou de outro, político.

[...]
SzymborSka, Wislawa. Poemas.

Texto 4

As instituições políticas vigentes (por exemplo, partidos políticos, parlamentos, governos) vivem hoje um 
processo de abandono ou diminuição do seu papel de criadoras de agenda de questões e opções relevantes e, 
também, do seu papel de propositoras de doutrinas. O que não significa que se amplia a liberdade de opção 
individual. Significa apenas que essas funções estão sendo decididamente transferidas das instituições políticas 
(isto é, eleitas e, em princípio, controladas) para forças essencialmente não políticas – primordialmente as do 
mercado financeiro e do consumo. A agenda de opções mais importantes dificilmente pode ser construída poli-
ticamente nas atuais condições. Assim esvaziada, a política perde interesse.
bauman, Zygmunt. Em busca da política. (Adaptado.)

Texto 5
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Folha de S.Paulo, 5 out. 2011.
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Comentário
A proposta de redação da Fuvest define o tema sobre o qual o candidato deverá escrever a 

sua dissertação, “Participação política: indispensável ou superada?”, além de fazer uma pergun-
ta, exigindo um posicionamento político.

A proposta apresenta cinco textos de apoio que estimulam a reflexão do candidato sobre o 
assunto. No primeiro texto, o filósofo Aristóteles diz que as ciências políticas exercem influên-
cia sobre as outras ciências e servem para o “bem do homem”. O segundo texto faz uma reflexão 
sobre a etimologia do termo “idiota” e a frequente relação feita com a política. O texto 3 é um 
poema que trata da influência da política na história e, consequentemente, na vida de todas as 
pessoas. No texto 4, o sociólogo Zygmunt Bauman destaca o enfraquecimento das instituições 
políticas na sociedade atual, substituídas pelo mercado financeiro e do consumo. O último texto 
é uma tirinha que traduz apolítico como ignorante.

Após a leitura dos textos, o candidato deve definir o ponto de vista que irá defender e, em se-
guida, estabelecer os argumentos que vai usar. Os textos apresentados na proposta poderão ser 
usados na argumentação, como exemplos, citações ou comentários de especialistas.

Exemplo de redação bem avaliada

O triste aborto político
Em 2011, a revista Time elegeu como a pessoa do ano o ser que protesta, “The Protestant”. 

De fato, tal ação foi amplamente verificada no ano que se passou, como exemplifica a “Primavera 
Árabe”. Nesta, milhares de pessoas lutaram pelos seus direitos e exigiam algo que muitos parecem 
ter esquecido: participação política.

Entretanto, enquanto muitos árabes lutam por seus direitos políticos, o mundo ocidental pa-
rece ter descartado tal conquista, tratando-a como um objeto substituível por outras coisas que 
preenchem o vazio ali estabelecido.

Nesse ínterim, a tese do sociólogo Zygmunt Bauman parece se concretizar: as coisas são tão 
superficiais e passageiras e as pessoas são tão sedentas por consumo que elas preferem abortar 
qualquer embrião político dentro delas e substituí-lo por forças não políticas voláteis, como o 
mercado financeiro e o consumo.

A descrença, ou substituição, de um direito político demonstra a desistência do homem en-
quanto ser que participa e se identifica a um senso coletivo. Este homem tem outros interesses 
agora: prefere trocar o indispensável (a política) pelo dispensável e supérfluo (simbolizados em 
seu ávido desejo de consumir).

Nesse intenso processo de “coisificação” da política, o homem moderno demonstra sua des-
crença em um senso coletivo que batalha por um ideal e objetiva mudar a sociedade, invalidando 
a função da “ferramenta” política.

Tal descrença contribui para a estruturação de uma sociedade permissiva e conformada, que 
esquece suas conquistas coletivas e prefere viver através de sua própria “política”: desigual, indi-
vidualista e terrivelmente vazia.
Fuvest 2012: exemplo 1. Disponível em: <http://www.fuvest.br/vest2012/bestred/127933.jpg>. Acesso em: 11 jul. 2012.

Fuvest-SP continuação

Os textos aqui reproduzidos falam de política, seja para enfatizar sua necessidade, seja para indicar suas 
limitações e impasses no mundo atual. Reflita sobre esses textos e redija uma dissertação em prosa, na qual 
você discuta as ideias neles apresentadas, argumentando de modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre 
o tema Participação política: indispensável ou superada?

Instruções:
 � A redação deve obedecer à norma-padrão da língua portuguesa.
 � Escreva, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas, com letra legível.
 � Dê um título a sua redação.

Fuvest 2012. Disponível em: <http://www.fuvest.br/vest2012/bestred/temared.html>. Acesso em: 5 out. 2012.
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1. (Uern)

INSTRUÇÕES:
 ∙ Escreva sua Redação no espaço reservado ao rascunho.
 ∙ Transcreva seu texto na Folha de Redação, usando caneta de tinta azul ou preta.
 ∙ Não utilize letra de imprensa.

Será anulada a Redação:
 – redigida fora do tema proposto;
 – apresentada em forma de verso;
 – assinada fora do cabeçalho da folha;
 – escrita a lápis ou de forma ilegível.

Tema da Redação:

Existe uma fórmula para evitar que os filhos sigam por um caminho errado?
É preciso ensiná-los a falhar. Uma coisa certa na vida é que as crianças vão falhar, não há como ser diferente. 

Quando os pais, a família e a sociedade dizem o tempo todo que é preciso conseguir, conseguir, conseguir, mas-
sacram os filhos. É inescapável errar. Todo mundo, em algum momento, vai passar por isso. Aprender a lidar com 
o fracasso evita que ele se torne algo destrutivo. Às vezes, é preciso lembrar coisas muito simples que as pessoas 
parecem ter esquecido completamente. Estamos como que dopados. Os pais sabem que as crianças não ficarão com 
eles a vida inteira, que não vão conseguir tudo com o que sonharam, que vão estabelecer ligações sociais e afetivas 
que, por vezes, lhes farão mal, mas tentam agir como se não soubessem disso. Hoje os filhos se tornam um indi-
cador do sucesso dos pais. Isso é perigoso, porque cada um tem a sua vida. Não é justo que, além de carregarem o 
peso das próprias dificuldades, os filhos também tenham de suportar a angústia de falhar em relação à expectativa 
depositada neles.
lebrun, Jean-Pierre. Ensinem os filhos a falhar. Veja, São Paulo, Abril, ed. 2142, ano 42, n. 49,  p. 21-25, 9 dez. 2009. Entrevista concedida à Revista 
Veja através do repórter Ronaldo Soares.

Reflita sobre as ideias veiculadas no fragmento em destaque, que faz parte da entrevista concedida por Jean-Pierre Lebrun 
à revista Veja, e, com base em sua experiência de vida, escreva um texto dissertativo-argumentativo em que seja traba-
lhada a importância de os pais terem a capacidade de ensinar os filhos a lidar com o insucesso como meio de cresci-
mento pessoal e passo fundamental para amenizar as frustrações na vida adulta.

ORIENTAÇÕES:
1) Escreva a sua Redação usando a norma culta padrão da língua portuguesa.
2) Defenda o ponto de vista de que o homem se torna realmente humano, segundo afirmação do próprio entrevistado, 

quando começa a entender que jamais haverá a satisfação completa para nenhum indivíduo.
3) Argumente a favor da necessidade de os pais procurarem incutir na cabeça dos filhos a verdadeira condição humana.
4) Procure fundamentar suas argumentações com exemplos do cotidiano.

2. (Ufal) Os textos a seguir versam sobre o otimismo do povo brasileiro. Com base neles e em outras informações e ideias que 
julgar pertinentes, redija uma dissertação, com posição favorável ou contrária ao tema, justificando-a com argumentos 
convincentes.

O feijão e o sonho
José Geraldo Couto
Folha de S.Paulo, 2 jan. 2010.
O brasileiro, neste fim de década, prossegue dando mais importância ao sonho do que ao feijão. É o que indica 

uma pesquisa Datafolha publicada na última quarta-feira (caderno especial “Folha Corrida”).
Na enquete espontânea sobre qual teria sido a melhor notícia do ano de 2009, mais gente citou a escolha 

do Rio como sede da Olimpíada-2016 do que o fim da crise econômica e a retomada do crescimento. Mais 
entrevistados mencionaram a conquista do título nacional pelo Flamengo do que a redução do desmatamen-
to da Amazônia. “Brasileiro, Profissão Esperança” é o título de uma peça de Paulo Pontes dos anos 60. De 
lá para cá a expressão se banalizou, mas ao que parece continua dando conta de um fato muito real. Contra 
a dureza do cotidiano, nós nos refugiamos na fantasia. Como nas telenovelas, no final tudo vai dar certo. 
Como no futebol, o novo ano será a hora e a vez do nosso time. Deus dará, Deus dará, cantou Chico Buarque 
com ironia. [...]
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Pessimismo
Gustavo H. B. Franco
<http://www.econ.puc-rio.br/gfranco/a115.htm>.
13 maio 2001
[...] Felizmente, o pessimismo brasileiro, quando não hipócrita, é volúvel, dando rapidamente lugar a um otimis-

mo endêmico, quase sempre oculto, mas que sempre pareceu governar o nosso inconsciente coletivo. Dessa forma, 
a experiência passada sugere que, seguindo-se a uma onda de pessimismo, virá outra de otimismo, igualmente 
infundado. [...]

Brasileiro está mais confiante na economia
<http://www.correiodobrasil.com.br/noticia>. jan. 2010
A maioria dos brasileiros está mais confiante acerca do bom desempenho econômico do país, segundo pesquisa 

do Instituto Datafolha, divulgada neste sábado. De acordo com o estudo, 57% dos brasileiros acreditam que, ao 
longo deste ano, a vida vai melhorar. [...]

A dissertação deve ter a extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30, considerando-se letra de tamanho regular.

3. (Fuvest-SP)
Um mundo por imagens

Disponível em: <http://www.imotion.com.br/imagens/data/media/83/4582janela.jpg>. Acesso em: 15 out. 2009. (Adaptado.)

A imaginação simbólica é sempre um fator de equilíbrio. O símbolo é concebido como uma síntese equilibra-
dora, por meio da qual a alma dos indivíduos oferece soluções apaziguadoras aos problemas.
Gilbert Durand

Ao invés de nos relacionarmos diretamente com a realidade, dependemos cada vez mais de uma vasta gama 
de informações, que nos alcançam com mais poder, facilidade e rapidez. É como se ficássemos suspensos entre 
a realidade da vida diária e sua representação.
Tânia Pellegrini. (Adaptado.)

Na civilização em que se vive hoje, constroem-se imagens, as mais diversas, sobre os mais variados aspectos; constroem-
-se imagens, por exemplo, sobre pessoas, fatos, livros, instituições e situações.
No cotidiano, é comum substituir-se o real imediato por essas imagens.
Dentre as possibilidades de construção de imagens enumeradas acima, em negrito, escolha apenas uma, como tema de 
seu texto, e redija uma dissertação em prosa, lançando mão de argumentos e informações que deem consistência a seu 
ponto de vista.

Instruções:
- Lembre-se de que a situação de produção de seu texto requer o uso da modalidade escrita culta da língua portuguesa.
- Dê um título para sua redação, a qual deverá ter entre 20 e 30 linhas.
- NÃO será aceita redação em forma de verso.
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Artigo de opinião

O artigo de opinião ou artigo jornalístico opinativo é um gênero textual que circula, sobretudo, na 
esfera jornalística. Caracteriza-se por ser um texto argumentativo em que cidadãos, muitas vezes espe-
cialistas, defendem suas ideias sobre diversos temas, contribuindo para o debate social.

  Contexto de produção
O domínio da escrita de um artigo de opinião possibilita ao produtor do texto intervir no debate 

público e ampliar sua participação social. Não se escreve um artigo de opinião apenas para transmitir 
informações de modo desinteressado. Ao contrário, o articulista argumenta para convencer outras pes-
soas acerca da validade de seu ponto de vista e para persuadi-las a agir de acordo com ele.

Para atingir seus objetivos, o autor de um artigo de opinião mobiliza várias estratégias argumenta-
tivas e elabora argumentos consistentes, evitando contradições. Dentre tais estratégias, incluem-se:
 � citações;
 � perguntas retóricas;
 � pontuação expressiva;

 � humor ou ironia;
 � argumentos de autoridade;

 � uso da norma-padrão;
 � clareza e objetividade.

  Características de um artigo de opinião
Em geral, o produtor de um artigo de opinião é um especialista no assunto que está sendo debatido. 

É comum, portanto, aparecerem dados que credenciam seu autor a discutir o tema, como nome, ida-
de, profissão e experiência.

Outro aspecto da credibilidade do artigo de opinião diz respeito à linguagem com que o autor se apre-
senta. Se o texto é publicado em uma revista voltada para o público jovem, por exemplo, espera-se que 
a sua linguagem seja adequada a esses leitores. O autor pode fazer uso moderado de algumas expressões 
coloquiais como estratégia para aproximar o texto do público jovem.

Especialmente em artigos jornalísticos opinativos, o produtor do texto pode retomar fatos do noticiá-
rio, dialogando com eles, de modo a esclarecer a sua posição ou opinião sobre esses acontecimentos e a 
aumentar o teor informativo do texto. Tendo como interlocutores os leitores do veículo em que publica 
seu texto, o autor explicita seu ponto de vista sobre os acontecimentos noticiados.

O artigo de opinião é, assim, um texto em que a autoria está presente e tem um caráter fundamen-
talmente argumentativo. O autor defende uma tese ou proposição, apontando, muitas vezes, os limi-
tes e as qualidades dela.

É necessário que o artigo de opinião seja crível, coerente e consistente. A qualidade dos argumen-
tos é fundamental para que o texto tenha essas características. Os argumentos devem incrementar o ra-
ciocínio com dados contundentes, experiências generalizáveis e discursos valorizados. Frequente-
mente, o produtor de um artigo de opinião finaliza seu texto com reflexões mais abrangentes, citações 
e frases de efeito.

O primeiro passo para produzir um artigo de opinião nos exames vestibulares é ler com atenção a 
proposta da redação. Nela, em geral, o examinador define o propósito ou a finalidade do texto a ser 
escrito, o público a que se destina e o meio em que vai ser veiculado. Com base nessas informações, o 
candidato poderá definir, por exemplo, as estratégias argumentativas que vai mobilizar. Se o artigo de 
opinião vai ser publicado em uma revista de circulação semanal, com um perfil de público leitor gené-
rico, a linguagem decerto deverá ser sóbria, clara e objetiva.

A construção da opinião
Em geral, um artigo de opinião tem como tema uma questão polêmica, dessas que demandam um 

posicionamento favorável ou contrário ao assunto debatido. A construção dessa opinião deve ser feita 
ao longo de todo o texto com base em argumentos consistentes. É importante que, desde o primeiro 
parágrafo, o produtor do texto expresse com clareza qual opinião vai defender em seu artigo.
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Unicamp-SP

A modalização
Quando o produtor de um texto quer marcar linguisticamente suas intenções, sentimentos 

ou atitudes quanto ao que é dito, ele pode fazer uso da modalização. Modalizar um enunciado 
significa conferir a ele nuances que podem sugerir o grau de comprometimento do autor em 
relação às suas afirmações. As modalidades incluem a expressão do saber (certeza ou probabi-
lidade das afirmações), a conduta (proibição ou permissividade) e a subjetividade (as emoções 
relacionadas aos enunciados).

Uma classe de palavras que se presta à modalização é a dos advérbios. Observe a diferença 
entre ambos os enunciados: “Eu desejo encontrar a cura da doença” e “Eu desejo encontrar a 
cura da doença, evidentemente”. O advérbio destacado reforça a afirmação, colocando fora de 
questão o “desejo” do autor.

Tempos verbais podem modalizar uma afirmação. Se o autor de um artigo de opinião deseja 
não se comprometer com certo argumento, ele vai usar o futuro do pretérito do indicativo em 
lugar do presente do indicativo. Por exemplo, se ele diz “Segundo alguns especialistas, a cons-
trução de usinas nucleares baratearia a geração de energia elétrica”, o verbo marca um distan-
ciamento do autor em relação ao argumento exposto.

  Proposta
Veja a seguir um exemplo de proposta de vestibular que pede a elaboração de um artigo jor-

nalístico opinativo. Em seguida, acompanhe a análise da proposta e veja um exemplo de reda-
ção que atendeu a ela de forma satisfatória.

Coloque-se na posição de um articulista que, ao fazer uma pesquisa sobre as recentes catástrofes ocorri-
das em função das chuvas que afetaram o Brasil a partir do final de 2009, encontra a crônica de Drummond, 
publicada em 1966, e decide dialogar com ela em um artigo jornalístico opinativo para uma série especial sobre 
cidades, publicada em revista de grande circulação. Nesse artigo você, necessariamente, deverá:
a) relacionar três (3) problemas enfrentados recentemente pelas cidades brasileiras em função das chuvas com 

aqueles trabalhados na crônica;
b) mostrar em que medida concorda com a visão do cronista sobre a questão.

Os dias escuros
Carlos Drummond de Andrade

Amanheceu um dia sem luz – mais um – e há um grande silêncio na rua. Chego à janela e não vejo as figuras 
habituais dos primeiros trabalhadores. A cidade, ensopada de chuva, parece que desistiu de viver. Só a chuva 
mantém constante seu movimento entre monótono e nervoso. É hora de escrever, e não sinto a menor von-
tade de fazê-lo. Não que falte assunto. O assunto aí está, molhando, ensopando os morros, as casas, as pistas, 
as pessoas, a alma de todos nós. Barracos que se desmancham como armações de baralho e, por baixo de seus 
restos, mortos, mortos, mortos. Sobreviventes mariscando na lama, à pesquisa de mortos e de pobres objetos 
amassados. Depósito de gente no chão das escolas, e toda essa gente precisando de colchão, roupa de corpo, co-
mida, medicamento. O calhau solto que fez parar a adutora. Ruas que deixam de ser ruas, porque não dão mais 
passagem. Carros submersos, aviões e ônibus interestaduais paralisados, corrida a mercearias e supermercados 
como em dia de revolução. O desabamento que acaba de acontecer e os desabamentos programados para daqui 
a poucos instantes.

Este, o Rio que tenho diante dos olhos, e, se não saio à rua, nem por isso a imagem é menos ostensiva, pois 
a televisão traz para dentro de casa a variada pungência de seus horrores.

Sim, é admirável o esforço de todo mundo para enfrentar a calamidade e socorrer as vítimas, esforço que chega 
a ser perturbador pelo excesso de devotamento desprovido de técnica. Mas se não fosse essa mobilização espontâ-
nea do povo, determinada pelo sentimento humano, à revelia do governo incitando-o à ação, que seria desta cida-
de, tão rica de galas e bens supérfluos, e tão miserável em sua infraestrutura de submoradia, de subalimentação e 
de condições primitivas de trabalho? Mobilização que de certo modo supre o eterno despreparo, a clássica desar-
rumação das agências oficiais, fazendo surgir de improviso, entre a dor, o espanto e a surpresa, uma corrente de 
afeto solidário, participante, que procura abarcar todos os flagelados.

TCP_VU_LA_CADERNO_REVISAO_138A143.indd   139 26/02/14   17:15



140

Unicamp-SP continuação

Chuva e remorso juntam-se nestas horas de pesadelo, a chuva matando e destruindo por um lado, e, por ou-
tro, denunciando velhos erros sociais e omissões urbanísticas; e remorso, por que escondê-lo? Pois deve existir 
um sentimento geral de culpa diante de cidade tão desprotegida de armadura assistencial, tão vazia de meios 
de defesa da existência humana, que temos o dever de implantar e entretanto não implantamos, enquanto a 
chuva cai e o bueiro entope e o rio enche e o barraco desaba e a morte se instala, abatendo-se de preferência 
sobre a mão de obra que dorme nos morros sob a ameaça contínua da natureza; a mão de obra de hoje, esses 
trabalhadores entregues a si mesmos, e suas crianças que nem tiveram tempo de crescer para cumprimento de 
um destino anônimo.

No dia escuro, de más notícias esvoaçando, com a esperança de milhões de seres posta num raio de sol que 
teima em não romper, não há alegria para a crônica, nem lhe resta outro sentido senão o triste registro da fra-
gilidade imensa da rica, poderosa e martirizada cidade do Rio de Janeiro.
Correio da Manhã, 14 jan. 1966.

Unicamp Vestibular 2011. Disponível em: <http://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2012/download/comentadas/redacao.pdf>. Acesso em: 8 out. 2012.

Comentário

Pela leitura da proposta de redação, o candidato deve 
ser capaz de identificar três itens básicos:

 � o gênero do texto a ser escrito;

 � os interlocutores de seu texto;

 � o propósito do texto a ser escrito.

A proposta de redação pede ao candidato que se co-
loque na condição de articulista que escreve um artigo 
jornalístico opinativo a ser publicado em uma revis-
ta de grande circulação nacional. O tema do artigo já 
está definido: tratar das recentes catástrofes decor-
rentes das chuvas que afetaram o Brasil a partir do 
final de 2009.

Mais ainda: a proposta solicita ao candidato que dia-
logue com a crônica de Drummond, publicada em 
1966. O candidato deve mencionar ao menos três pro-
blemas enfrentados atualmente pelas cidades brasilei-
ras, relacionando-os com aqueles citados na crônica de 
Drummond. Exemplos de problemas semelhantes: pre-
cariedade das moradias, mortes, perdas materiais e sim-
bólicas, insuficiência de serviços assistenciais, omissão 
de ação governamental ou estatal compensada pela soli-
dariedade da população, etc.

O candidato, ao escrever seu artigo, deve demonstrar 
em que medida seu ponto de vista acerca desses pro-
blemas coincide ou não com o de Drummond, que se 
caracteriza, por um lado, pelo sentimento de culpa e re-
morso de quem não foi atingido diretamente pelas chu-
vas e, por outro, pela crítica ao “eterno despreparo, a 
clássica desarrumação das agências oficiais”.
Fonte das informações: Comvest/Vestibular Nacional Unicamp 2011. Disponível 
em: <http://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2012/download/
comentadas/redacao.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2012.

Exemplo de redação bem avaliada

O Rio de Janeiro dos poetas, das letras de bossa 
nova, do ideal de luxo tropical está bem distante da rea- 
lidade descoberta pela temporada de chuvas do fim de 
2009. Serve assim como metonímia da situação do Bra-
sil como um todo. Mas o Rio de Janeiro de um cronista, 
mesmo que ainda poeta, fornece a melhor descrição da 
verdadeira situação da habitação brasileira e os serviços 
públicos relativos à sua manutenção.

Na sua terrivelmente atual crônica de 1966, Carlos 
Drummond de Andrade mostra o cenário que todos 
observamos pelo Brasil. A terrível destruição desolado-
ra de “Os Dias Escuros” se projeta pela contemporanei-
dade de muitas cidades brasileiras. A precariedade que 
justifica o termo “ocupação” ao invés de “habitação” na 
referência aos “barracos que desmancham como arma-
ções de baralho” é perturbadora, e a causa prática da 
devastação enfrentada pela população aparentemente 
invisível ao olhar do governo, que pouco faz para digni-
ficar suas condições. Assim o povo sofre a calamidade 
tripla: um governo ineficiente, condições de vida infor-
túnias e a força da natureza.

O “raio de sol que teima em não romper”, o auxílio 
da população melhor posicionada e a mobilização de 
recursos improvisados, [podem] fornecer um ponto de 
luz no tema da crônica e na realidade, mas é de fato 
uma assistência que não deveria ser necessária. O go-
verno, que tarda em agir (pois a situação exige projetos 
de habitação em larga escala), já proporcionou comen-
tários suficientes. Que sua falta de ação seja revertida 
antes que seja necessária outra publicação que se refira 
à mesma catástrofe, daqui a mais quarenta anos.
Disponível em: <http://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2012/
download/comentadas/redacao.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2012.
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1. (PUC-MG) O texto abaixo deverá ser lido por você atentamente, pois ele será o mote para o seu trabalho de argumentação 
acerca do tema diálogo entre as línguas no cenário da globalização.
Para realizar essa tarefa, você deverá:

1. produzir um artigo de opinião, a ser publicado no mesmo veículo de comunicação em que se publicou o texto em pauta;
2. assumir um posicionamento, contrário ou favorável, relativamente ao que se discute no texto apresentado, deixando 

claro o seu ponto de vista e construindo argumentos para fundamentá-lo;
3. empregar em seu texto a variante culta da língua portuguesa.

Estrangeirismos banidos
Minha pátria é minha língua
Ben-Hur Rava em 26 abr. 2011, ed. 639

Causa arrepio, para não dizer frisson, a aprovação da lei do deputado Raul Carrion (PCdoB-RS), que proíbe o 
uso de expressões estrangeiras na comunicação social. A ideia do parlamentar é proteger o idioma de estrangei-
rismos que se incorporam à língua escrita. Contraditória atitude de quem deveria ser “aberto” ao mundo; 
afinal, o comunismo é fruto da internacionalização desde 1864, com a Associação Internacional dos Tra-
balhadores (AIT) de Marx, com ápice em 1919, na III Internacional Comunista (Komintern), que espalhou 
as diretrizes ideológicas ao mundo. E nesse caso, a língua foi o mais ativo instrumento de divulgação.

Os tempos são outros e a pluralidade de ideias alcança espectro maior, inclusive para além da política. Mu-
daram comportamentos, grupos e formas de expressão. Portanto, duvidosa, senão pífia, a medida legal. Com a 
palavra, filólogos, linguistas e gramáticos, que melhor demonstrarão que a vividez da língua é o que ela tem de 
mais importante, eis que se incorpora aos modos e usos do cotidiano. Os dizeres situam-nos no tempo e espaço. 
E tempo e espaço presentes são fluidos quase “líquidos”, no dizer de Zygmunt Bauman, em face à globalização e 
ao encurtamento de distâncias, do saber, da informação. Não há como ser local sem ser global.

“O único ódio que sinto”
O próprio deputado que acredita que “outro mundo é possível” sabe isso. Se assim não fosse, as ditaduras na 

África e Oriente não estariam ruindo graças a tweets, posts e blogs, com clicks em mouse ou send de celular. As 
possibilidades de diversificação cultural e inclusão social, política, econômica estão ao alcance de todos aqueles 
que estejam abertos às experimentações sem o viés de xenofobia que contamina percepções.

Medida sã é educar o povo sobre a língua portuguesa, sem afastá-la do colorido de outros idiomas. Questões da 
língua são importantes demais para serem tratadas de forma prisioneira, pois, como dizia Pessoa, no Livro do Desas-
sossego, “Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patrió-
tico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me 
incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal 
português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita [...]”.
Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br>.

2. (UFRN) O Ministério da Educação e Cultura (MEC) decidiu publicar um caderno especial, intitulado A EDUCAÇÃO DE QUE PRE-
CISAMOS, composto de uma seleção de artigos de opinião escritos por vestibulandos 2012. Para a redação do artigo, o par-
ticipante deverá fundamentar-se, no mínimo, em dois desafios do século XXI, presentes no esquema reproduzido abaixo.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Imaginando-se na condição de vestibulando interessado em participar dessa publicação, redija um artigo de opinião em 
que você apresente e defenda, com argumentos, a educação que a escola deve oferecer para atender às transformações e 
aos desafios do século XXI.
Seu artigo deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes normas:
 ∙ apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado 
 em argumentos;

 ∙ ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;
 ∙ não ser escrito em versos;
 ∙ conter, no mínimo, 20 linhas;
 ∙  não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).

ATENÇÃO
Será atribuída nota zero à redação em qualquer um dos se-
guintes casos:
 ∙ fuga ao tema ou à proposta;
 ∙ letra ilegível;
 ∙ identificação do candidato (nome, assinatura ou pseudônimo);
 ∙ artigo escrito em versos.
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3. (UFG-GO – Adaptada)
Instruções
Para produzir o seu texto, você deve escolher o gênero  artigo de opinião:
O tema está posto a seguir. A fuga do tema anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não 
deve copiar trechos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto. O seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema
Há padrões para ser feliz?

Coletânea

Felicidade não tem preço
Eu sonhei com um pote de ouro/ Meu lindo tesouro/ Pobreza nunca mais/ Sonho de menino, virei um grã-fino!
De quina pra Lua estou em cartaz/ O jogo da vida aprendi a ganhar/ Adeus pindaíba, chega de chorar!
Oh! Felicidade me diz o teu preço/ Eu sei que mereço e posso pagar
Bem-me-quer meu bem querer!/ Vou comprar seu coração/ Tô pagando por um beijo/ Saciando meu desejo no 

baú da ilusão
Sou o dono do mundo/ Meu tempo é dinheiro, eu quero investir/ Nessa ciranda onde a grana fala alto
Lá no céu tô perdoado, já paguei sem refletir/ Mas a realidade da desigualdade/ Me faz despertar
Não quero essa falsa alegria/ Chega de hipocrisia, pois a vida é muito mais
A felicidade não tem preço/ Hoje reconheço que a riqueza se desfaz!
Eu quero é viver, a vida gozar!/ Saber ser feliz e aproveitar
Rocinha encanta e mostra a verdade/ Dinheiro não compra a felicidade

AcAdêmicos dA RocinhA. Samba-enredo 1990. Disponível em: <www.musicas.mus.br/letras>. Acesso em: 6 nov. 2006.

[...] Para Aristóteles, a causa final do homem, seu objetivo supremo, é a felicidade. Ela não é um forte prazer que se 
esvai logo em seguida; ao contrário, deve ser algo perene e tranquilo, sem excessos, pois o excesso faz com que uma boa 
ação torne-se seu oposto. Uma pessoa amável em demasia, por exemplo, não passa de um incômodo bajulador. Atingir 
a felicidade depende então de uma conduta moral moderada, sem excesso, baseada no que Aristóteles denomina “meio-
-termo”. Tal conduta deve ser forjada pelo hábito, de modo análogo ao atleta que se forma por repetidos exercícios. 
Habituar-se a uma boa conduta é ter bons costumes, e isso vale muito mais do que praticar uma série de ações isoladas. 
Tal hábito é adquirido, sobretudo, pelo exercício do intelecto, que, no campo moral, aspira ao que é razoável. A felici-
dade, em suma, obtém-se por meio da vida contemplativa, uma vida intelectual sossegada, longe das perturbações do 
cotidiano. [...] Em O Sistema da Natureza, Paul Heinrich Thiry, barão de Holbach, defende teses materialistas: as maté-
rias distinguem-se umas das outras por propriedades qualitativamente diferentes, e compõem todos os seres, cuja série 
ordenada é a natureza. Em tal série não há nenhuma causa final – mera superstição inventada por sacerdotes –, e se os 
homens buscam certos valores como fim é porque desejam o prazer e rejeitam a dor. Para Holbach, a religião, que impede 
a realização do prazer, é antinatural; o que importa é, contra isso, reorganizar e reformar a sociedade de tal maneira que 
cada um possa sentir prazer em desejar o bem-estar dos outros.
História da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 63 e 268 (Coleção Os Pensadores). (Adaptado.) 

A felicidade começa no cérebro. Faça algo benfeito, receba um agrado ou um carinho ou ache graça em uma pia-
da, e seu sistema de recompensa se encarrega de fazer com que as regiões do cérebro que cuidam de movimentos 
automáticos – aqueles que fazemos sem precisar pensar – estampem um belo sorriso em seu rosto. A neurociên-
cia explica: um trabalho recente mostrou que o sorriso genuíno já basta para ativar o córtex da insula, região do 
cérebro que nos dá sensações subjetivas como a do bem-estar. Ver alguém sorrir também funciona. Um sorriso 
no rosto de quem fala com você aciona as mesmas áreas do cérebro responsáveis pelo seu próprio sorriso. [...] É 
como se ver alguém sorrindo bastasse para você se sentir sorrindo por dentro também. Uma vez que seu cérebro 
repete por dentro o sorriso que ele vê por fora, o bem-estar do outro é contagiante. Felicidade gera felicidade: ela 
passa de um cérebro para o próximo por meio do sorriso.
heRculAno-houzel, Suzana. A beleza do sorriso. Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 ago. 2006. Equilíbrio, p. 5. (Adaptado.)

Em respostas obtidas na pesquisa do Datafolha, 76% se dizem felizes e 22% se dizem mais ou menos felizes, 
e, comparando os números aos obtidos quando tinham de falar da felicidade dos outros, ficamos surpresos com a 
diferença. Só 28% dos entrevistados veem felicidade na vida desses outros, e 55% os acham mais ou menos felizes. 
Pode parecer paradoxal, mas não é absurdo. Quando falo da minha felicidade, falo de esperança e futuro. Quando 
falo dos outros, idealizo menos.
mAutneR, Ana Verônica. Felicidade vai-se embora. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. C1, 10 set. 2006.
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Com este objetivo de medir o grau de felicidade de uma população, a New Economics Foundation (NEF), em 
parceria com a organização ambiental Friends of the Earth, decidiu criar um ranking diferente: o Índice Planeta Feliz 
(IPF). No total, 178 países se classificaram a partir de um critério curioso: a comparação entre a expectativa de vida, 
o sentimento de alegria na população e quantidade de recursos naturais consumidos no País. [...] O primeiro lugar 
ficou com o desconhecido Vanuatu, um arquipélago no Oceano Pacífico, formado por 83 ilhas e com uma população 
total de 211 mil habitantes, que vivem da pesca, agricultura e de um turismo ainda pouco explorado. Para estar no 
topo do IPF, os vanuatenses preservam suas praias e florestas e se declaram satisfeitos com a própria vida. Inver-
samente, os países mais ricos do mundo, como Estados Unidos (150o) e França (129o), ocupam as últimas posições 
devido ao consumismo desenfreado de sua população, que destrói o ambiente e não é capaz de deixar seus cidadãos 
felizes. O Brasil ocupa a 63o colocação, coincidentemente a mesma posição em que está no ranking de Desenvolvi-
mento Humano da Organização das Nações Unidas (ONU).
Felicidade: é realmente possível atingi-la. Filosofia, ciência e vida, São Paulo, Escala, ano 1,  
n. 2, p. 36, 2006. (Adaptado.)

Os manuais de autoajuda são exemplos de tirania. De pequenas tiranias consumidas por escravos dóceis e fiéis 
que acreditam em dois equívocos. O primeiro é conhecido: não existe manual de autoajuda que não apresente o 
infortúnio como um elemento estranho à condição humana. A tristeza é uma anormalidade, dizem. O fracasso não 
existe e, quando existe, deve ser imediatamente apagado, ordenam. Na sapiência dos manuais, a infelicidade não é 
um fato; é uma vergonha e uma proibição. O que implica o seu inverso: se a infelicidade é uma proibição, a felicida-
de é obrigatória por natureza. Obrigatória e radicalmente individual. Ela não depende da sorte, da contingência e 
da ação de terceiros: daqueles que fazem, e tantas vezes desfazem, o que somos e não somos. Depende, exclusiva, 
e infantilmente, de nós.
coutinho, João Pereira. O direito à infelicidade. Folha de S.Paulo, São Paulo, p. E2, 30 ago. 2006.

Daniel Gilbert, professor de psicologia da Universidade de Harvard, levanta uma bela questão: estamos 
apostando todas as nossas fichas em lugares errados na tentativa de sermos felizes. Fazemos planos de com-
prar uma casa, ter filhos, ganhar mais dinheiro, ser mais reconhecidos profissionalmente, e uma série de outros 
projetos que, para ele, não serão necessariamente sinônimo de felicidade no futuro. Gilbert propõe o seguinte 
exercício: “Pense que você só tem mais 10 minutos de vida. O que faria com esse tempo?”. [...] Imagine quais 
seriam suas respostas – segundo Gilbert, elas vão retratar exatamente tudo o que você dá valor hoje em dia. É 
de arrepiar.
sgARioni, Marina. A tal felicidade. Emoção e inteligência, São Paulo, Abril, n. 9, p. 61, 2006. (Adaptado.)

Gilbert descarta rapidamente a ideia de que os antigos têm o monopólio sobre a sabedoria com relação à feli-
cidade, em parte porque as vidas deles eram fundamentalmente diferentes das nossas. Como diz, nós raramente 
pensamos sobre o fato de que quase todos nós temos três grandes decisões a tomar: onde viver, o que fazer, e com 
quem casar. Mas estamos entre os primeiros seres humanos a exercer esse direito de escolha. Ao longo da maior 
parte da história documentada, as pessoas viviam na região em que nasciam, faziam o que seus pais faziam, e se 
casavam de acordo com suas religiões, castas ou por influência da geografia. [...] As revoluções agrícola, industrial 
e tecnológica deflagraram uma explosão de liberdade pessoal que nossos ancestrais nunca exerceram e, como diz 
Gilbert, “pela primeira vez a felicidade está em nossas mãos”. [...] De modo semelhante, continuamos a nos esforçar 
para adquirir carros maiores ou amantes melhores, mesmo quando a experiência nos ensina que nos adaptaremos 
rapidamente aos novos encantos e que eles não nos tornarão mais felizes. “Os psicólogos definem esse processo 
como ‘habituação’, os economistas empregam o termo ‘utilidade marginal declinante’ e o resto de nós usa a palavra 
‘casamento’”, diz Gilbert. [...] Os pesquisadores acreditam que entre 50% e 80% da variação entre os diferentes 
médios níveis de felicidade que as pessoas ostentam pode ser explicada pelos seus genes, e não pelas experiências 
de vida pelas quais elas passam.
clARk, Pilita. A felicidade não se compra. Folha de S.Paulo, São Paulo, 27 ago. 2006. Mais!, p. 4-5. (Adaptado.)

Proposta de redação: artigo de opinião
O artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, e traz reflexões a respeito de um tema atual 
de interesse do grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto de vista a respeito do tema com argumentos 
sustentados por informações e opiniões que se complementam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositi-
vo-argumentativas.
Escreva um artigo de opinião para um jornal local, discutindo a necessidade e a imposição de um padrão de felicidade. Defen-
da seu ponto de vista, apresentando argumentos que o sustentem e que possam refutar outros pontos de vista.
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Texto narrativo

Os exames vestibulares podem sugerir aos candidatos que escrevam um texto narrativo. A narrativa é 
um modo de organização discursiva e compreende gêneros diversos, como o conto de humor, o conto 
psicológico, a crônica, entre outros.

  Contexto de produção
O começo da vida em sociedade está associado decerto ao fato de o ser humano contar histórias. A 

imagem do narrador tradicional está relacionada com frequência a uma pessoa que conta uma história 
a um grupo de pessoas, reunido em volta de uma fogueira, por exemplo.

Algumas características permitem classificar um texto como narrativo. Esse tipo de texto se desenvolve 
em torno de um conflito (oposição ou tensão entre forças ou personagens). Assim, um conjunto de ações 
de personagens que se desenrolam em certo tempo e espaço são elementos de uma narrativa.

  Alguns gêneros narrativos
O domínio de certos gêneros narrativos pode ser útil ao candidato na hora do vestibular. Dentre eles, 

destaca-se o conto. Isso porque esse gênero, em geral, concentra-se em um único conflito. Reduzem-se 
também ao essencial as descrições de personagens e as referências ao tempo e ao espaço. Essa concentração 
dos elementos narrativos ao essencial faz do conto um gênero possível de ser desenvolvido pelo candidato 
na medida em que, nos exames vestibulares, existe um número limitado de linhas para que o vestibulando 
possa escrever seu texto.

Os contos de humor, os psicológicos, os de suspense possuem especificidades que os definem como 
subgêneros. Estratégias discursivas diferentes podem ser mobilizadas de modo a produzir efeitos de 
sentido interessantes em cada um desses tipos de conto.

Conto de humor
O humor aborda comumente temas tabus, tais como:

 � a sexualidade;
 � os preconceitos;
 � os estereótipos;
 � os comportamentos socialmente reprováveis (agressividade, mentira, inveja, loucura, etc.).

Quando se opta por dar um tom humorístico ao texto narrativo, além do tema, é preciso levar em 
conta recursos linguísticos que ajudam a destacar o que existe de automatizado e rígido na conduta 
humana, um dos alvos do humorismo. Uma poderosa estratégia consiste, então, na repetição. O autor 
pode lançar mão dela ao repetir frases, situações, gestos das personagens, buscando mostrar justa-
mente esse comportamento automatizado, objeto de crítica.

Do ponto de vista do efeito sobre o leitor, o humor, quando bem realizado, constitui uma estratégia 
de aproximação. A cumplicidade entre autor e leitor que riem da situação representada potencializa a 
crítica pretendida.

Clichê e lugar-comum versus autoria
Um dos critérios de correção da redação nos vestibulares é a chamada autoria do texto. O candidato 

deve mostrar autonomia de reflexão e pensamento e contribuir de fato para a discussão do tema pro-
posto. Não basta, portanto, ao candidato parafrasear os textos da coletânea motivadora nem, muito me-
nos, repisar chavões (o mesmo que frases feitas e clichês) e lugares-comuns. Clichês são as expressões 
que o uso consagrou e que muitas vezes substituem um modo mais simples de dizer alguma coisa. Um 
exemplo: em vez de escrever ou falar que ainda é cedo, se escreve ou fala “a noite é uma criança”. Já 
lugar-comum também é uma fórmula que o uso popularizou e até banalizou. No entanto, ele se refe-
re mais a situações do que a expressões linguísticas. Soluções narrativas fáceis, como terminar o texto 
com a personagem acordando para sugerir que tudo não passou de um sonho, é um exemplo de lugar-
-comum, que deve ser evitado.
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Conto psicológico 
Quando se quer enfatizar o mundo subjetivo das personagens mais do que as peripécias do enredo ou a críti-

ca a um comportamento humano considerado ridículo, pode-se conferir ao texto narrativo um viés psicológico. 
O conto psicológico frequentemente apresenta duas histórias ao mesmo tempo. O narrador constrói uma histó-

ria aparente e, também, uma profunda, apenas sugerida nos subterrâneos do texto. Essa história profunda, muitas 
vezes, diz respeito ao universo subjetivo do protagonista e se mostra sob a forma do enigma. Às vezes, a solução 
desse enigma é revelada no final. Porém, nem sempre isso acontece, e o leitor é chamado a construir um sentido 
para ele com base nas pistas textuais deixadas pelo autor.

Conflito psicológico
Nos contos psicológicos, a ação exterior tem, geralmente, menos importância do que o drama interior que se de-

senrola. O conflito se desloca para a subjetividade da personagem, que pode se apresentar cindida, lutando com 
sentimentos ou desejos contraditórios. Esse conflito psicológico pode se projetar nas ações exteriores, ora marcan-
do uma diferença em relação a elas, ora afinando-se com elas.

  Proposta
Veja a seguir um exemplo de proposta de redação do vestibular da PUC-Campinas, que pedia a elaboração de 

um texto narrativo. Em seguida, acompanhe uma análise da proposta e veja um exemplo de redação que atendeu 
a ela de forma satisfatória.

PUC-Campinas-SP

Uma propaganda na TV alerta a população sobre equívocos provocados pelo fato de pessoas terem o mesmo 
nome, explorando de modo bem-humorado o caso dos homônimos.

No saguão de um aeroporto, um homem carrega uma pequena tabuleta com o nome da pessoa que espera, a 
quem, evidentemente, nunca vira antes. Quando chega, o homem cujo nome está escrito na tabuleta é levado para 
casa onde sua suposta família o espera com uma festa de boas-vindas. Na hora do encontro, evidencia-se o engano: 
o recém-chegado, que nada tem de oriental, é recepcionado por uma família de japoneses. No aeroporto, o japonês 
esperado pela família permanece aguardando.

Redija uma narração em que se relate um caso de engano vivido por duas personagens homônimas. O nar-
rador que você escolher deve contar como o equívoco se gerou e explorar a reação tanto dessas personagens 
quanto de outras presentes na situação imaginada. Procure ser bem criativo no desfecho.
PUC Campinas Vestibular 2011. Disponível em: <http://www.puc-campinas.edu.br/midia/arquivos/2012/set/vestibular---caderno-de-redacoes-2011.pdf>. 
Acesso em: 5 out. 2012.

Comentário
A partir da leitura do texto motivador e do comando da proposta de redação, o candidato deve ser capaz de 

identificar o tipo de texto solicitado, assim como o seu tema. No caso, pede-se a produção de uma narrativa com 
base em um equívoco causado por uma questão de homonímia. A identidade de nomes é o argumento princi-
pal a partir do qual se devem organizar os acontecimentos. 

Não se especifica como são as personagens, além do fato básico de serem homônimas. Compete ao candidato 
defini-las, assim como compete a ele a definição do narrador, inventar o tempo, o espaço e o enredo. Isso ofe-
rece ampla margem para a criatividade, reforçada ainda mais pelo fato de não se determinar o tom do texto, que 
pode ser cômico, dramático, psicológico, etc.

A contribuição pessoal deve aparecer também na forma de organizar os elementos narrativos, o que supõe lógica 
na sucessão das ações. O suspense, que antecede um desfecho criativo, deve prender a atenção do leitor. A pre-
sença de diálogos, ou do discurso indireto livre, pode favorecer a caracterização das personagens e a exposição 
do embaraço da situação.
Fonte das informações: <http://www.puc-campinas.edu.br/midia/arquivos/2012/set/vestibular---caderno-de-redacoes-2011.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2012.
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Exemplo de redação bem avaliada 

Um belo escritório com vista para a solidão
Jacqueline de Souza França

Charlie Biancardi de Castro tinha uma vida interessante, agitada e melancólica. Ele era um enigma para si mesmo. 
Tinha uma dor secreta que lhe saltava aos olhos, mas nunca chegava a seus lábios. Forte e jovem, era um advogado 
bem-sucedido, porém com amigos circunstanciais, além de um belo escritório com vista para a solidão. Sua solidão 
tão bem cultivada.

Pronto para embarcar, um congresso o esperava, onde seria o palestrante durante dois dias. Enquanto ajeitava o 
cinto de segurança, pensou em como seria bom partir para uma nova vida, apenas para que aquela dor o libertasse e 
aprendesse a andar sozinho.

Um jovem estagiário o esperava no aeroporto, entre a multidão que se acotovelava, observando as idas e 
vindas de anônimos e desconhecidos, com seu nome muito bem escrito numa plaqueta de tamanho despropor-
cional. Dali partiram para a Soares & Santoro, onde seus anfitriões o aguardavam para um breakfast de boas-
-vindas.

O susto foi instantâneo ao não reconhecerem em Charlie o senhor de sessenta e cinco anos que aguardavam. O 
Charlie que estava diante deles, se podia ver, não completara ainda quarenta anos. E Charlie, entre xícaras e bolinhos, 
imaginava perdida a sua palestra.

Quem era aquela gente?
Enquanto isso, Charlie Biancardi de Castro, também advogado, desembarcava no mesmo aeroporto, recepciona-

do por outro jovem estagiário, para assinar um contrato de sociedade há muito esperado.
O susto não foi menor entre os organizadores do congresso, ao constatarem que aquele senhor não era o jovem 

advogado famoso por seus livros e causas jamais perdidas.
Depois da confusão estabelecida, a volta à calma. Telefonemas e identidades revistas, esclarecimentos... e 

ambos os advogados retornaram ao aeroporto para encontrar seus verdadeiros destinos.
Curiosos, porém, com a coincidência, marcaram um encontro rápido antes de partirem. Mais espanto. Além do 

mesmo nome e profissão, tinham a mesma face, a mesma entrada nos cabelos, tão parecidos, a mesma tristeza nos 
olhos. Um único passado para os dois não deixava dúvidas de que pai e filho se encontraram e se reconheceram um 
no outro. Aquela dor secreta os unia. Era saudade.
Disponível em: <http://www.puc-campinas.edu.br/midia/arquivos/2012/set/vestibular---caderno-de-redacoes-2011.pdf>. Acesso em: 5 out. 2012.

1. (UEL-PR) 

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Gente venenosa: os sabotadores
Não há como afirmar que existe alguém totalmente bom ou totalmente mau como nas maniqueístas 

histórias infantis. Mas em determinadas situações há pessoas de personalidade difícil, que potencializam 
as fragilidades de quem está a sua volta, semeando frustrações e desestruturando sonhos alheios. Atitudes 
que, em resumo, envenenam. O terapeuta familiar argentino Bernardo Stamateas identificou essas pessoas, 
cunhou o termo “gente tóxica” e falou sobre elas no livro Gente tóxica: como lidar com pessoas difíceis e não ser 
dominado por elas.

Assim como uma maçã estragada em uma fruteira é capaz de contaminar as outras frutas boas, as pessoas 
tóxicas, segundo Stamateas, tendem a envenenar a vida, plantar dúvidas e colocar uma pulga atrás da orelha de 
qualquer um. A vilania da situação reside no fato de que gente tóxica está sempre à espera da queda ou da frustra-
ção de alguém próximo para, então, assumir o papel de protagonista. “Eles (os tóxicos) se sentem intocáveis e com 
capacidade de ver a palha no olho do outro e não no seu”, comenta o autor.
Adaptado de: Bravos, M. Gente Venenosa: os sabotadores. Gazeta do Povo, 19 set. 2010. Suplemento Viver Bem, p. 6.
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Jornal de Londrina, p. 22, 19 out. 2010.

Com base no texto e na tira, redija uma narrativa, envolvendo personagens cujo comportamento desconsidera os senti-
mentos das pessoas, bem como “intoxicam” as relações interpessoais. 

2. (PUC-SP – Adaptada) 

Espalhados pelos canteiros da cidade, moradores de rua 
formam uma massa silenciosa e invisível – “um elemento da 
paisagem urbana do qual a sociedade se acostumou a desviar 
o olhar”.
Veja, 30 nov. 2005.

Na invisibilidade que a grande maioria deles vive, alguns se destacam e surgem como personagens (escritores, 
detetive espacial, Lampião), criam um mundo paralelo, tornam-se visíveis e ocupam a mídia.

Segundo o Censo do Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe – 2003, é considerado morador de rua o segmento 
de baixíssima renda que, por contingência temporária ou de forma permanente, pernoita nos logradouros da cidade.

A área urbana da cidade de São Paulo é de aproximadamente 1 500 km2. Abrigava em 2003 uma população de 
quase 10,7 milhões e, desses habitantes, 6 405 eram moradores de rua (2.834 viviam nas ruas e 3 571 pernoitavam 
em albergues). Ainda segundo a mesma pesquisa, predominavam pessoas do sexo masculino (83,60%), em idade 
ativa (18 a 55 anos, 70,06%) e residindo na rua há até um ano. Esses dados aumentaram em torno de 30% desde 
a última pesquisa feita em 2001 pelo mesmo instituto. Muitos desses moradores de rua não possuem família e 
muitos consomem álcool e drogas. O mais interessante apontado por essa pesquisa é que 20% desses moradores 
possuem nível superior. 
Censo 2003 – Fipe.

No meio (ilha) da Av. Pedroso de Moraes, bairro nobre 
da cidade, mora Raimundo Arruda Sobrinho, 68 anos. Seu 
último jornal leu em junho de 1976, e ainda consegue se re-
cordar dos donos do poder daquela época: os presidentes da 
França e dos Estados Unidos, do Brasil, o governador e o pre-
feito de São Paulo. Na cabeça, uma coroa de plástico – uma 
garrafa cortada ao meio com papelão e metais colados nela. 
O saco de lixo preto que atou com um nó no seu pescoço 
ele usa como capa. Passa seus dias escrevendo. Curvado, ele 
se dedica aos seus diários, pilhas de folhas soltas guardadas 
num caderno de papelão. Ao lado, as notas dos anos passa-
dos, atadas por um cordão e embrulhadas em sacos de plás-
ticos transparentes. “O diário de uma mente escravizada” ele 
as chama e então lê: “Dormi bem, acordei cedo, o tempo está 
bom, falei com gente na rua...”
Milz, Thomas. Disponível em: <http://www.caiman.de/brasil/raimundopt.shtml>.
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Na Radial Leste, uma das maiores avenidas de São 
Paulo, podemos encontrar o Luciano: com uma fita na 
cabeça segurando um osso na vertical de sua testa, o 
corpo revestido por saquinhos de plástico, remetendo 
quase que a uma espécie de traje espacial. Quando lhe 
perguntamos a respeito de seu estranho equipamento, 
ele diz que é feito para viajar: proteção antibombas, pois 
espera a nave que irá levá-lo para os Estados Unidos. O 
traje de Luciano constitui uma espécie de aparelhagem 
corporal, como um equipamento de sobrevivência, num 
mundo onde as explosões ameaçam.

Os diversos pesos pendurados ao seu corpo dão a 
seus movimentos a lentidão dos gestos de um astronau-
ta. Os saquinhos pendurados em seus braços e suas per-
nas estão recheados com cartelas da Mega Sena.
Texto adaptado para fins de vestibular. Disponível em: <http://www.
unicamp.br/unicamp/hoje/julho2006/ju330pag12.html>.

Siga as orientações para elaborar o seu texto.
Imagine a seguinte situação: um dia alguém (personagem criado por você) tem a oportunidade de conversar longamente 
com um destes moradores que estão aqui representados e resolve escrever a história da vida dele, expondo os motivos 
que o levaram a se isolar de tudo e de todos para viver num canto de uma rua qualquer. Crie um texto narrativo e dê a ele 
um final surpreendente. Dê um título ao seu texto.
Importante: Seu trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
Adequação ao tema e às características específicas do gênero narrativo. Título compatível com o texto produzido.

3. (UEL-PR)

A foto, feita pelo fotógrafo amador Haruo Ohara (1909-1999), re-
gistra a presença de duas crianças brincando em uma área rural. 
A menina empunha uma sombrinha e o garoto usa chapéu, o que 
sugere um dia de sol. As crianças não têm brinquedos e se diver-
tem com o que encontram naquele momento. O garoto segura com 
firmeza a escada, demonstrando zelo e cuidado com a companheira 
de diversão.
Com base nesses elementos e na observação da imagem, elabore 
um texto narrativo em que as lacunas dessa cena sejam preenchi-
das por personagens, conflitos e ações, num determinado tempo 
e espaço.
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ohara, H. Jornal de Londrina, p. 1, 9 nov. 2009.

4. (UEG-GO)
Em discursos recentes, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou os ministros do seu governo de “heróis” por recebe-
rem salários menores do que teriam na iniciativa privada e também disse que os usineiros “estão virando heróis nacionais 
e mundiais”. Como era de se esperar, ambas as afirmações causaram polêmica devido às conotações da palavra “herói”. 
Sobre esse assunto, segue a proposta de construção textual a seguir (narração). Para ajudá-lo a construir sua redação, cada 
proposta será acompanhada de um ou mais textos por meio dos quais será avaliada sua capacidade de leitura e de trata-
mento das informações e ideias apresentadas. 
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Leia a charge e o texto a seguir.

Glauco. Folha de S.Paulo. São Paulo, p. A2, 23 mar. 2007.

Uma narrativa trivial é aquela que se caracteriza por ser incapaz de apreender ou mostrar a natureza contra-
ditória e complexa da realidade. A narrativa trivial de direita tem como protagonista um “herói” cuja função 
básica é sempre a mesma: ser defensor da lei, a qual geralmente está a favor do governo, ou seja, da estrutura 
vigente na sociedade. Aí a divisão entre bem e mal é rigidamente maniqueísta: bom herói é quem defende a lei; 
mau é quem vai contra ela. A própria lei nunca é discutida nem questionada: ela é absoluta. Exemplos de herói 
de direita: Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, as Panteras e outros. Por outro lado, a narrativa trivial 
de esquerda é aquela que se propõe a modificar a situação dominante. Muitas vezes, trata-se de uma expressão 
das reivindicações das classes baixas. Essa narrativa procura simplesmente demonstrar que a classe alta, e tudo 
o que a ela pertence, é o baixo por natureza. Exemplos de herói trivial de esquerda: Zorro, porque lutou contra a 
dominação espanhola no México, e Robin Hood, que roubava dos ricos para dar aos pobres.
Kothe, Flávio R. O herói. São Paulo: Ática, 1985. p. 55. (Adaptado.)

Com base na leitura da charge e dos conceitos de narrativa dados acima, escreva um texto NARRATIVO, considerando as 
seguintes instruções:

•	 a	redação	deve	conter	necessariamente	as	características	de	UM	dos	tipos	de	narrativa	trivial	apresentados	no	texto	de	
Flávio Kothe;

•	 o	narrador	deve	ser	uma	das	personagens	envolvidas	na	situação	descrita	na	charge.

OBSERVAÇÃO: Lembre-se de que o conflito da história vai depender do tipo da narrativa trivial escolhida.

5. (PUC-Campinas-SP)

Com a interrupção da energia elétrica, um elevador parou entre andares, e assim ficará por uns longos minutos. 
Dentro dele encontram-se uma babá com uma criança de três anos, uma professora de português aposentada, 

um casal de namorados adolescentes, o síndico do edifício... e você.

Aproveitando a situação e as personagens acima referidas, desenvolva uma narrativa, explorando o potencial das persona-
gens em suas diferentes reações.
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Resumo

O resumo faz parte do dia a dia. Uma pessoa perdeu um capítulo de sua novela preferida e deseja sa-
ber o que aconteceu na trama; um médico quer ter uma visão geral das ideias mais importantes de de-
terminado artigo científico de sua área; um cinéfilo está em dúvida se assiste ao mais novo filme de um 
diretor promissor: todas essas pessoas decerto vão procurar textos resumidos para se informar. O re-
sumo consiste em reduzir ao essencial um texto falado ou escrito.

  Contexto de produção
O resumo resulta de uma atividade de retextualização e compreende duas etapas. Na primeira é 

necessário compreender o texto-base; na segunda, é preciso expor as ideias essenciais desse texto.
Na esfera da vida cotidiana, o resumo costuma aparecer associado a outros gêneros textuais, tais 

como resenhas críticas, boletins informativos (newsletter), sinopses de objetos culturais, artigos cientí-
ficos, entre outros.

No contexto escolar, o resumo aparece como gênero autônomo e representa uma ferramenta de es-
tudo importante, porque permite ao estudante que identifique rapidamente as principais ideias de 
um texto.

  Características do resumo
As duas etapas de construção de um resumo (compreensão do texto-base e síntese das suas 

ideias principais) diferenciam esse gênero textual de um fichamento, por exemplo. Isso porque o re-
sumo não é composto de uma colagem de citações.

A finalidade do resumo consiste na exposição do conteúdo principal do texto-base.
Para reduzir o conteúdo ao essencial, o produtor do resumo lança mão de uma série de operações 

linguísticas redutoras. Dentre elas, podem ser citadas a enumeração e a eliminação de repetições, de-
talhes e aspectos secundários.

Uma estratégia que pode ser usada nas enumerações é transformar um conjunto de ações verbais 
em substantivos. Veja, a seguir, um exemplo de uma notícia e, depois, seu resumo com os subs-
tantivos derivados dos verbos destacados.

Notícia
No primeiro dia de julgamento da Ação Penal 470, conhecida como “mensalão”, por 9 votos a 2, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu, depois de muitas discussões acaloradas entre o relator e o revisor do processo, os 
ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, que vai julgar todos os réus. Após uma pequena pausa, o 
primeiro leu um breve resumo do relatório e o segundo concordou.

Resumo
No primeiro dia do julgamento do “mensalão”, viu-se a decisão do Supremo Tribunal Federal de julgar 

todos os réus, depois, a leitura do resumo do relatório pelo ministro relator e, por fim, a concordância 
do ministro revisor.

Como se vê, o resumo não acrescenta crítica, opinião, consideração ou comentário, ou seja, o au-
tor do resumo não deve se posicionar criticamente acerca das ideias do texto-base. Sendo assim, 
a linguagem é em geral objetiva, e emprega-se a terceira pessoa do discurso.

Mecanismos de referenciação e resumo
Um equívoco que deve ser evitado pelo candidato ao escrever um resumo é pressupor que o seu leitor 

já conhece as informações principais do texto-base. Dessa maneira, o candidato pode deixar de explicitar 
corretamente a que certo elemento de seu texto se refere, e a coerência e a coesão do resumo ficariam 
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prejudicadas. É preciso garantir que os elementos do resumo estejam articulados adequada-
mente. Usar palavras que retomam ou antecipam um elemento (chamado de referente) pode 
contribuir para evitar esse problema. Pronomes e advérbios ajudam a estabelecer essa articu-
lação entre os elementos do texto e a torná-lo claro e coeso. Veja alguns exemplos (pronomes 
e advérbios estão destacados e os termos a que se referem aparecem sublinhados):
 � Você acha ético usar animais em testes de alimentos, cosméticos e medicamentos? 

Posicione-se sobre isso.
 � “Garota de Ipanema”, que já ganhou mais de 170 versões diferentes em mais de cin-

quenta anos de história, é um clássico.
 � Mães e esposas de desaparecidos políticos da época da ditadura militar no Brasil exi-

gem que os arquivos militares com informações sobre eles sejam abertos.
 � Apesar de um terremoto ter atingido o Japão ontem, não houve vítimas. Lá, as construções 

são projetadas para suportar tremores.

  Proposta
Leia agora uma proposta de redação do vestibular da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) que pede ao candidato o resumo de um texto sobre Steve Jobs. Em seguida, veja um co-
mentário sobre a proposta e um exemplo de uma redação bem avaliada.

UEL-PR – Adaptada

Leia o texto a seguir, sobre o fundador da Apple, Steve Jobs, morto recentemente de 
câncer no pâncreas.

Centralizador maníaco, totalitário e explosivo, exigia que os produtos da Apple tivessem 
leveza, simplicidade, funcionalidade e fossem, a começar pela embalagem, a fonte de uma 
experiência quase zen para seus usuários. Desapegado do dinheiro, andava em trajes despo-
jados – calça jeans, tênis e camiseta preta –, mas triturou os executivos de terno e gravata da 
sua concorrente mais constante, a Microsoft, de Bill Gates. No começo do ano 2000, com o 
valor de uma ação da Microsoft podiam-se comprar duas ações da Apple. Onze anos depois, 
a Microsoft valia apenas 7% da Apple, que vem se alternando com a Exxon no posto de em-
presa mais valiosa do mundo. Jobs tem a estatura de Henry Ford e Thomas Edison quando 
se analisa seu impacto na criação da civilização tecnológica contemporânea. Será lembrado e 
até reverenciado daqui a 100 anos.

Na vida pessoal cometeu alguns indesculpáveis erros humanos – entre eles o reconheci-
mento tardio da filha que teve com uma namorada quando tinha 23 anos. Sonhou em deixar 
uma marca no universo – e conseguiu. Morreu como um ídolo pop, o que é extraordinário 
para o dono de uma empresa que vendia produtos caros, ainda que quase mágicos e esteti-
camente próximos da perfeição. “Foi parecido com a morte de John Lennon”, disse Steve 
Wozniak, parceiro dos primeiros tempos na Apple. O legado de Jobs é imenso e incontorná-
vel. Foi-se um Leonardo da Vinci da era digital, mas suas ideias e sua sabedoria ficam. Elas 
podem ser resumidas, em um exercício de simplicidade que era caro a Jobs, por uma de suas 
frases no magnífico discurso feito em 2005 para uma turma de formandos da Universidade 
de Stanford. Disse ele: “Tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Eles, de algum 
modo, já sabem o que você realmente quer ser”. Jobs, de algum modo, sabia o que as pessoas 
queriam ter antes mesmo que elas se dessem conta do desejo de consumo.
Adaptado de: AltmAn, Fábio. Quero deixar uma marca no universo. Veja, n. 41, p. 94-95, 12 out. 2011.

Resuma o texto em, no máximo, 10 linhas. Você deverá:
 � Escrever com letra legível, cursiva ou de fôrma, diferenciando as maiúsculas das minúsculas.
 � Construir apenas 1 (um) parágrafo.
 � Usar linguagem formal.
 � Utilizar somente as informações fornecidas pelo texto.
 � Evitar cópia de partes do texto.

UEL Vestibular 2012. Disponível em: <http://www.cops.uel.br/vestibular/2013/RevistaDialogosPedagogicos.pdf>. Acesso em: 
21 ago. 2012.

TCP_VU_LA_CADERNO_REVISAO_150A155.indd   151 26/02/14   17:20



152

Questões

To
da

s 
as

 q
ue

st
õe

s 
fo

ra
m

 re
pr

od
uz

id
as

 d
as

 p
ro

va
s 

or
ig

in
ai

s 
de

 q
ue

 fa
ze

m
 p

ar
te

.

Comentário
Na produção de um resumo é avaliada não apenas a capacidade escrita, mas também a capacidade leitora do 

candidato. Para se realizar um bom texto são essenciais a compreensão do texto original e a identificação de seus 
aspectos fundamentais.

Em um resumo é preciso excluir aspectos secundários, detalhes e repetições e relatar apenas os elementos e da-
dos principais. No caso do texto sobre Steve Jobs é essencial apresentar suas características físicas e psicológicas, 
citar sua morte e seu legado, mostrar a valorização da empresa Apple e o impacto de seus produtos na sociedade 
contemporânea. Já a descrição de suas roupas, a fala de Steve Wozniak e a comparação com Henry Ford e Thomas 
Edison são aspectos secundários e não precisam aparecer no resumo.

Nesse gênero textual, o autor não deve dar opiniões ou fazer comentários, e também é importante que apresente 
apenas informações retiradas do texto – elementos exteriores podem prejudicar o resumo. Itens supérfluos devem 
ser excluídos, mas é importante que o texto não pareça incompleto: o autor deve considerar que o leitor não conhece 
o texto original.

Exemplo de redação bem avaliada

A junção da genialidade com a simplicidade. É assim que Fábio Altman (no texto “Quero deixar uma marca no uni-
verso”, publicado na revista Veja) define Steve Jobs e seu trabalho. O autor ressalta que os produtos e conceitos criados 
por Jobs, que beiravam a perfeição estética – simples, mas funcionais –, revolucionaram o mercado tecnológico, com 
desdobramentos irreversíveis. Apesar de ter se equivocado imperdoavelmente em alguns aspectos de sua vida pessoal, 
Jobs, segundo Altman, obteve êxito profissional incontestável, de modo que, em pouco mais de uma década, fizera da 
Apple uma das mais valiosas empresas da atualidade, deixando a poderosa Microsoft para trás. Steve Jobs, que tornou-
-se um ídolo, desejava marcar o universo e conseguiu fazê-lo conciliando “coração e intuição”.
Disponível em: <http://www.cops.uel.br/vestibular/2013/RevistaDialogosPedagogicos.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2012.

1. (UEM-PR) 

Texto 1

Senilidade e a invisibilidade social
Camila Maciel Polonio 
[...] 
A maioria dos idosos no Brasil encontra-se em condição de invisibilidade, social, política e muitas vezes familiar. 

Morte social? Morte familiar? Estão vivos, mas não possuem lugar. A visão sobre o ancião mudou, do patriarca 
para... para o quê? Em muitas famílias não há o espaço para o idoso. Há alguns anos atrás o idoso era tido como 
patriarca, que era dotado de sabedoria. [...]

O ancião era o guia familiar, os mais novos pediam conselho e ouviam as suas orientações. Eles exerciam um 
papel que, após o término da sua função de produtividade, assumiam o de líderes familiares. O idoso saía do lugar 
de provedor, cargo este assumido por seus filhos, para ocupar o de orientador. A sabedoria nada tinha a ver com 
estudos, era o arquivo das experiências da vida.

Hoje, algumas famílias encontram-se cada vez mais fechadas e mais focadas na produção, aquele que não produz 
não tem espaço. O idoso dessa forma perde o seu lugar na família e na sociedade. No entanto, acredito que, assim 
como os jovens conseguiram, ao longo da história, mudar a sua posição social e familiar, tornando-se importante foco 
da sociedade, a senilidade conseguirá novamente o respeito.

Como? Se cada família jovem conseguir compreender que, em determinado momento, precisará cuidar de seus 
idosos, irá construir em seus filhos a mesma compreensão. Se conseguir sair das justificativas capitalistas, con-
seguir valorizar o saber, sobrepondo o valor da produção, irá reconstruir o valor do idoso. Se pais, filhos e netos 
assimilarem o ciclo vital e conseguirem ressignificar os papéis familiares, todos terão direito e lugar na sociedade.

[...] A população está envelhecendo e precisamos modificar o nosso olhar, a nossa educação e o respeito por aqueles 
que fizeram e fazem parte da história.
Disponível em: <http://camilamacielpolonio.blogspot.com/2010/04/senilidade-e-invisibilidade-social.html>. Acesso em 18 abr. 2011.

Redija um resumo, em até 15 linhas, que exponha as ideias e as informações consideradas fundamentais para a compreensão 
da temática sobre a posição do idoso em nossa sociedade, abordada no TEXTO 1.
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2. (UFPR)

Simulando um combate entre executivos e baleias, 30 ativistas do Greenpeace promoveram um protesto contra 
a Perenco, empresa franco-britânica de exploração de petróleo e gás, na manhã desta terça-feira, 30, no Rio.

Segundo o Greenpeace, a empresa é dona de duas áreas que estão sendo preparadas para exploração de petróleo e gás 
em Abrolhos, área de preservação marinha na Bahia usada por baleias para se reproduzir. Em 26 de julho, a entidade pediu 
à Perenco que adie por 20 anos a exploração mineral em uma parte dessa área, para proteger as baleias, mas, segundo o 
Greenpeace, a petrolífera não respondeu até agora. Por isso, os ativistas foram ao prédio onde a empresa funciona, em uma 
torre comercial ao lado do Shopping Rio Sul, em Botafogo (zona sul), e fizeram a encenação no saguão.

Em uma apresentação cênica, na torre de escritórios do Shopping Rio Sul, na zona sul, ativistas vestidos de baleia 
foram pintados com jatos de tinta preta representando a exploração de petróleo, que atinge os animais dessa região. 
Com faixas e cartazes com os dizeres “Perenco, deixe as baleias namorarem”, o protesto, que sujou de tinta o hall de 
elevadores do Rio Sul, contou com o apoio das pessoas que estavam no prédio.

Os ativistas queriam ser recebidos por funcionários da Perenco, mas não conseguiram e foram embora após pouco 
mais de uma hora. Até o início da tarde não houve registro policial contra os manifestantes.

O objetivo do Greenpeace é chamar a atenção para a extração de petróleo nos arredores do Parque Nacional 
Marinho de Abrolhos, escolhido pelas baleias Jubarte, principalmente, para a reprodução.

A coordenadora da campanha, Leandra Gonçalves, disse que mais de 10 mil baleias estão no meio da estação de 
reprodução e que a atividade extrativa na região pode pôr em risco os animais, além de afetar estoques pesqueiros 
e espécies em extinção.

De acordo com o Greenpeace, além da Perenco, nove empresas nacionais e estrangeiras têm concessão para 
exploração de 13 blocos de petróleo nos arredores de Abrolhos. São elas: Petrobrás, Vipetro, OGX, HRT, Shell, Vale, 
Cowan, Sonangol e Repsol. A organização enviou a todas elas um documento assinado por mais de 12 mil ativistas 
pedindo o fim da exploração de petróleo ao redor do parque.
Disponível em: <http://www.estadao.com.br>. 30 ago. 2011. (Adaptado.)

Faça um resumo desse texto em até 10 linhas.

3. (UFPR) Considere os trechos da entrevista abaixo, concedida por José Antonio Aleixo, um dos diretores da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), ao jornal O Globo.

O Globo – É politicamente viável adiar a votação do novo Código Florestal por dois anos?
José Antonio Aleixo – Estamos pedindo mais tempo para que se possa dar um caráter mais científico, com aporte 

tecnológico. É um tempo para que se atenuem as brigas e para que, com muita calma e com a participação de todos, 
possamos pensar em um código justo, não um instrumento legal punitivo nem vingativo, como dizem por aí. Não 
é um adiamento simplesmente pelo adiamento. De fevereiro para cá, já melhorou muito. Antes era uma disputa de 
“ecoxiitas e agrodoidos”, com termos pejorativos. Agora os dois lados já sentam juntos para tentar a conciliação.

O Globo – Avaliam que a SBPC teve tempo e espaço para ajudar a sociedade e o Congresso a debater as mudanças?
Aleixo – Nosso estudo, lançado em 25 de março, não é um documento de última hora. Entramos no debate em 

7 de julho de 2010, mandamos cartas em todos os momentos, dizendo o que estávamos fazendo. Acho que política 
partidária e ciência e tecnologia são linhas paralelas, parece que não se encontram. O pensamento político não dá 
tanta confiança à ciência. Se o que temos a dizer agradar, tudo bem. Se não...

O Globo – A SBPC afirma que o Brasil não tem uma política de ordenamento territorial baseada em dados con-
fiáveis, sequer um plano estratégico de expansão da agricultura. Reformular o Código Florestal, dessa forma, é dar 
um passo maior que as pernas?

Aleixo – Isso é óbvio, é claro e evidente. Pensavam que íamos defender a ferro e fogo o Código Florestal de 1965, 
produzido pela comunidade científica da época. Mas as coisas mudaram muito, a população passou de 75 milhões para 
193 milhões. A ciência avançou, a produção agrícola e a necessidade por alimentos avançaram. Pensaram que nosso 
documento seria “ambientalista”, mas não estamos aqui para tomar partido. É possível um acordo, se houver racionali-
dade. Para isso, ambos precisam ceder.

O Globo – Quais os principais problemas no projeto do deputado Aldo Rebelo?
Aleixo – Estão muito preocupados com uma solução de caráter legal, usam a frase “retirar da marginalidade os 

produtores rurais”. Em momento algum a gente entra na questão de pagamentos e perdões. A ciência não está pre-
ocupada com isso. Hoje temos tecnologias de imagens e satélite, que antes não eram possíveis, e que agora são fáceis, 
que podem ser usadas para o planejamento territorial, por meio do Inpe e do Exército, que monitora a Amazônia.

O Globo – Esses mapeamentos, por satélite ou avião, com auxílio de radares e lasers e outras tecnologias, poderiam 
ser a base de uma legislação?

Aleixo – Realmente, seria uma lei muito atomizada, difícil de aplicar. Mas pode ser feito por regiões, por exemplo. O 
importante é entender que não é possível tratar o Brasil como uma coisa uniforme. Com regras lineares, fica complicado.
Jornal O Globo online, 10 maio 2011. (Adaptado.)

Escreva um resumo de até 10 linhas, apresentando as ideias de José Antonio Aleixo sobre as questões científicas que en-
volvem a aprovação do novo Código Florestal brasileiro.
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4. (UFPR) Faça um resumo de até 10 linhas do texto a seguir.

Palavras sem fronteiras
Muito se combate a penetração de palavras estrangeiras na nossa língua. Se até certo ponto esse combate se jus-

tifica, todo radicalismo, como exigir o banimento puro e simples de todo e qualquer termo estrangeiro do idioma, 
cheira a preconceito xenófobo, fanatismo cego e, mais ainda, ignorância da real dinâmica das línguas.

Antes de lançar ao fogo do inferno tudo o que vem de fora, é preciso tentar compreender sem paixões por 
que os estrangeirismos existem. Se olharmos atentamente para todas as línguas, veremos que nenhuma tem 
se mantido pura ao longo dos séculos: intercâmbios comerciais, contatos entre povos, viagens, grandes ondas 
migratórias, disseminação de fatos culturais, tudo isso tem feito com que as línguas compartilhem palavras e 
expressões. Até o islandês, que, para muitos, é a língua mais pura do mundo, sem nenhum termo de origem 
estrangeira, é na verdade um idioma altamente influenciado por línguas mais centrais e hegemônicas. O que 
ocorre é que o islandês traduz os vocábulos que lhe chegam de fora, usando material nativo. Mas, sendo a Islân-
dia um país bem pouco industrializado e bastante periférico em termos culturais, é natural que seja muito mais 
um polo atrator do que disseminador de criações culturais – e de palavras. No islandês, os estrangeirismos estão 
apenas camuflados.

Aliás, a política oficial do país de traduzir todas as palavras estrangeiras beira o ridículo e a esquizofrenia 
eugenista. Afinal, em viagens pelo mundo, é reconfortante reconhecer vocábulos familiares como “telefone”, 
“hotel”, “restaurante”, “táxi”, “hospital”, ainda que ligeiramente modificados pela fonética e ortografia do país 
que visitamos.

Portanto, quando se trata de discutir uma política de proteção do idioma contra uma suposta “invasão bárbara”, 
é preciso, em primeiro lugar, compreender que nenhuma língua natural passa incólume às influências de outras 
línguas, e que isso, na maioria das vezes, é benéfico tanto para quem exporta quanto para quem importa palavras. 
Toda língua se vê enriquecida com contribuições externas, que sempre trazem novas visões de mundo, por vezes 
simplificam a comunicação e, sobretudo, tiram o idioma de uma situação de “autismo” linguístico. Assim como 
viajar para o exterior é saudável e enriquecedor, acolher em nossa terra influências externas (na culinária, moda, 
música, tecnologia e, por que não, na língua) tem o mesmo efeito salutar.

Dando por assentada a questão de que o empréstimo de palavra estrangeira é um fenômeno legítimo da 
dinâmica das línguas e, acima de tudo, inevitável, cabe então distinguir quando um empréstimo é necessário 
ou não, quando é oportuno ou inoportuno. Afinal, uma coisa é a introdução em nossa sociedade de um novo 
conceito (por exemplo, uma nova tecnologia, um fato social inédito, uma nova moda) que, por ser originário 
de outro país, chegue até nós acompanhado do nome que tem na língua de origem. Outra coisa é dar nomes 
estrangeiros a objetos que já têm nome em português, como chamar “entrega” de delivery ou “salão de beleza” 
de esthetic center.

Mas será que as lojas estampam sale em lugar de “liquidação” e off em vez de “desconto” por uma pressão da 
clientela, que só compra nessas lojas se a vitrine estiver em inglês? Ou será que foram os lojistas que inventaram 
essa moda besta de escrever tudo em inglês? Que me conste, o freguês deseja produtos bons e baratos, pouco im-
porta se eles estejam sendo vendidos com desconto ou off price.

Ou seja, essa história de sale, off e outras patacoadas do gênero parece ser invenção de comerciantes desinforma-
dos, que acreditam aumentar os lucros com tais macaquices. O máximo que a maioria dos clientes faz em relação a 
isso é não fazer nada (ninguém vai deixar de comprar numa loja só porque o letreiro está em inglês). E aí todos nós 
ficamos com a pecha de bregas, macacos, subservientes ao capitalismo global e toda aquela lenga-lenga pra lá de 
conhecida. Mas insisto no ponto de que essa tendência a idolatrar as palavras estrangeiras e usá-las maciçamente 
para vender surge da indústria e do comércio, não de uma reivindicação dos próprios consumidores. O marketing, 
braço armado do capitalismo e de sua ética do vale-tudo em busca do lucro, é quem cria nas pessoas o desejo por 
coisas de que elas efetivamente não precisam.
Bizzocchi, Aldo. Revista Língua Portuguesa, n. 58, ago. 2010. (Adaptado.)

5. (UEM-PR – Adaptada) A coletânea de textos abaixo, retirados de fontes variadas, aborda a temática As funções dos sonhos. 
Tendo-a como apoio, redija o gênero textual solicitado.

Mundos dos sonhos
O que é o sonho, como se manifesta e qual a sua função? Por que sonhamos e o que acontece enquanto sonha-

mos? Essas questões suscitam debates e pesquisas há milhares de anos. Desde o Egito antigo, no tempo dos faraós, 
o sonho já era objeto de estudos. Na Grécia, os famosos templos de Asclépios (deus da medicina) recebiam pessoas 
em busca de conselho e cura, muitas vezes atribuída à ajuda dos sonhos.
Minas Gerais, 11 abr. 2005. Disponível em: <http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias/15243>.
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Sonhar é preciso
Mais de 100 anos depois da psicanálise de Freud, pesquisadores afirmam que sonhar é uma necessidade bioló-

gica, capaz de indicar também como funciona a memória humana.
Sonhar é essencial à vida. Sem o sonho, morreríamos. A frase poderia ser creditada a um poeta ou a um escritor, 

mas é do pesquisador Sérgio Tufik, diretor do Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
[...]
Os motivos que levam o ser humano a sonhar e qual a função dos sonhos na nossa vida, no entanto, ainda não foram 

desvendados. Mas o estudo dos sonhos revelou, por exemplo, o fato de que temos uma consciência, quando estamos 
acordados, e outra, que parte dos especialistas prefere chamar de não consciência, quando dormimos. É nessa hora que 
a nossa memória entra em prática, colocando em sequência uma série de situações que vivemos durante o dia.
Disponível em: <http://www.escutaanalitica.com.br/responsabilidade.htm>.

O que dizem os sonhos
Claudia Jordão e Jonas Furtado

“Nós nos iludimos no dia a dia, trabalhamos com o que e com quem não gostamos, temos que nos enquadrar nos 
padrões da sociedade. Os sonhos ajudam a mostrar quem somos na essência, são um caminho para o autoconheci-
mento, para a nossa verdade mais profunda”, afirma Kwasisnki, psicólogo e professor de mitologia.

[...]
“O sonho é uma simulação do futuro possível com base no passado conhecido”, resume Sidarta Ribeiro, neurocientis-

ta e diretor científico do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra, em Natal, Rio Grande do Norte.
[...]
De importância comprovada para o fortalecimento da memória, os sonhos começam a ter seu papel reconhecido 

também na reestruturação dela, de forma a gerar novos comportamentos. Ou seja: sonhar estimula a criatividade. 
“Durante o sono de ondas lentas, não há sonhos, apenas pensamento no escuro. Quando aumenta a atividade 
neural e as memórias começam a interagir, é como se acendesse a luz do projetor e começasse a sessão cinema”, 
compara Ribeiro.
Istoé, n. 2011, 21 maio 2008.

Sonhos
Por Isaac Ismar. 16/8/2007

A psicóloga Tatiana Vasconcelos Cordeiro explica que, para a psicanálise, o sonho é um meio pelo qual o in-
consciente procura alertar a consciência para o que ela não percebe ou não quer aceitar, e tenta, por compensação, 
equilibrar a psique, a totalidade de fenômenos psíquicos. “Os sonhos trazem à tona os complexos e sugerem alter-
nativas para a consciência, cujo centro é o ego, realizar o que a pessoa é potencialmente. Ou seja, os sonhos são 
‘avisos’”, afirma a psicóloga.
Disponível em: <http://msn.bolsademulher.com/corpo/materia/sonhos/9708/1>.

Sonhar
Sonhar é transportar-se em asas de ouro e aço
Aos páramos azuis da luz e da harmonia;
É ambicionar o céu; é dominar o espaço,
Num voo poderoso e audaz da fantasia.
Fugir ao mundo vil, tão vil que, sem cansaço,
Engana, e menospreza, e zomba, e calunia;
Encastelar-se, enfim, no deslumbrante paço
De um sonho puro e bom, de paz e de alegria.
É ver no lago um mar, nas nuvens um castelo,
Na luz de um pirilampo um sol pequeno e belo;
É alçar, constantemente, o olhar ao céu profundo.
Sonhar é ter um grande ideal na inglória lida:
Tão grande que não cabe inteiro nesta vida,
Tão puro que não vive em plagas desse mundo.
Kolody, Helena. Viagem no espelho e vinte e um poemas inéditos. Curitiba: Criar Edições, 2001.

Redija um resumo, com até 15 linhas, que apresente as funções dos sonhos expostas na coletânea de textos.
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Introdução à Literatura

Página 8

1. (02 + 04 + 16) = 22

2. Resposta: b

Página 9

3. Resposta: d

4. Resposta: d

5. Resposta: d

Literatura Portuguesa: das origens ao Classicismo

Página 14

1. Resposta: d

2. Resposta: b

3. Resposta: d

4. Resposta: b

Página 15

5. Resposta: a

6. Resposta: c

Página 16

7. Resposta: a

8. Respostas: 

a) A mulher é vista como um ser angelical, cuja formosura 
converte-se em Beleza pura, capaz de levar o amante a um 
mundo superior.

b) Durante o Classicismo, houve preferência pelo soneto, for-
ma fixa composta por dois quartetos e dois tercetos. Nota-
-se também a racionalidade na expressão do sentimento, 
que resulta na confissão contida da emoção. 

Página 17

9. Resposta: b

10. Resposta: b

11. Resposta: a

Das origens da literatura brasileira ao Arcadismo

Página 22

1. Resposta: b

2. Resposta: e

3. Resposta: b

4. Resposta: c

Página 23

5. Resposta: d

6. Resposta: c

Página 24

7. Resposta: e

Página 25

8. Resposta: b

9. Resposta: b

Romantismo

Página 30

1. Resposta: e

2. Resposta: e 

3. Resposta: a

Página 31

4. Resposta: b

5. Resposta: e

6. Resposta: e

Página 32

7. Resposta: e

8. Resposta: b

Página 33

9. Resposta:

A obra Lira dos Vinte anos, que reúne os poemas de Álvares 
de Azevedo, foi organizada pelo próprio poeta em três par-
tes. A primeira e a terceira, bastante parecidas, apresentam 
uma perspectiva idealista na abordagem do amor e cultivam o 
tema da morte; a segunda apresenta ironia e aproxima-se da 
realidade. O primeiro trecho exemplifica a primeira parte por 
tratar do desejo de morte e reafirmar o sofrimento de viver; 
já o segundo evidencia o sarcasmo na referência à tripa do 
eu lírico que deve ser reutilizada para o canto de esperanças 
e amores.

10. Resposta:

O título e os dois primeiros versos aludem ao amor predesti-
nado, típico do Romantismo, contudo, o terceiro verso quebra 
essa expectativa ao confrontar o ideal com a realidade, carac-
terizando uma ironia.

11. Resposta: b

Realismo e Naturalismo

Página 38

1. Resposta: d

Página 39

2. Resposta: e

3. Resposta: a

4. Resposta: d

5. Resposta: b 
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Página 40

6. Resposta: c

7. Resposta: e

Página 41

8. Resposta: e

9. Resposta: e

Parnasianismo e Simbolismo 

Página 44

1. Resposta: c

2. Resposta: e

3. Resposta: 01

Página 45

4. Resposta: d

Pré-Modernismo 

Página 48

1. Resposta: e

2. Resposta: c 

3. Resposta: a

4. Resposta: d

Página 49

5. Respostas:

a) Para Policarpo, a língua portuguesa era uma “língua estran-
geira”, enquanto o tupi-guarani era a língua dos nativos do 
Brasil, portanto, o desejo de estudá-lo e transformá-lo em 
língua oficial evidencia seu nacionalismo xenofóbico.

b) A forma verbal “dedicava” está no pretérito imperfeito do 
indicativo e indica uma ação que se iniciou no passado e 
ainda não terminou, como comprova a expressão de tempo 
“havia um ano”.

6. Respostas:

a) Os empregados da repartição provavelmente estavam se re-
ferindo ao romance Ubirajara, do escritor romântico José de 
Alencar, cujo herói representa o povo nativo brasileiro, em 
uma fase anterior à chegada dos portugueses.

b) O apelido e o estudo do tupi-guarani mostram o nacionalis-
mo de Policarpo, que, entretanto, é visto como excêntrico 
por seus colegas de trabalho.

Modernismo português

Página 52

1. Resposta: a

2. Resposta: d

3. Resposta: a

4. Resposta: d

Página 53

5. Respostas:

a) O eu lírico sugere que o “poeta” e o “carpinteiro” aproxi-
mam-se por realizar um trabalho calculado e técnico, re-
presentado na imagem da “construção de um muro”. Essa 
concepção racional da arte é rejeitada na segunda estrofe, 
na qual o eu lírico propõe uma concepção mais próxima da 
harmonia e da espontaneidade da natureza.

b) Na terceira estrofe, afirma-se a preferência pela compreen-
são direta das coisas, sem a intromissão da cultura ou da 
metafísica, evidenciada no verso “Penso nisto, não como 
quem pensa, mas como quem respira,”. O verso também 
mostra a valorização da apreensão sensorial, evidente, 
igualmente, em “E olho para as flores e sorrio.../Não sei se 
elas me compreendem/nem se eu as compreendo a elas,”. 
Nota-se também o objetivismo, presente em “Mas sei que a 
verdade está nelas e em mim”.

Modernismo no Brasil – Primeira geração 

Página 56

1. Resposta: d

2. Resposta: a

Página 57 

3. Resposta: a

4. Resposta: b

Modernismo no Brasil – Segunda geração 

Página 62

1. Resposta: e

2. Resposta: b

Página 63

3. Resposta: b

4. Resposta: b

Modernismo no Brasil – Terceira geração

Página 68

1. Resposta: d

2. Resposta: d

Página 69

3. Resposta: b

4. Resposta: d

Língua: aspectos semânticos, morfológicos e  
discursivos 

Página 74 

1. Resposta: e

2. Resposta: b

3. Resposta: b
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Página 75 

4. Resposta: e

Página 76

5. Resposta: b

6. Resposta: b

Página 77

7. Resposta: d

8. Respostas: 

a) A moça estava se referindo ao estado físico do rapaz, já bas-
tante suado. O rapaz entendeu que ela estava confessando 
seu interesse por ele. 

b) A confusão dos sentidos surge do fato de a frase “você sua”, 
pertencente à norma culta, ser semelhante, do ponto de vista 
sonoro, de “vô sê sua”, uma forma coloquial de “vou ser sua”. 

Substantivos e adjetivos 

Página 80

1. Resposta: e

2. Resposta: e

3. Resposta: a

4. Resposta: e

Página 81

5. Resposta: d

6. Resposta: b

7. Respostas: 

a) Na placa do elevador, o pronome “mesmo” é empregado como 
um substantivo, pois ocupa a função sintática de sujeito do ver-
bo “encontrar”. No nome da comunidade, o substantivo aparece 
escrito com letra maiúscula, tornando-se um substantivo próprio 
e sugerindo que é visto como um ser específico. Permite-se, as-
sim, o entendimento de que “Mesmo” seria um ser perigoso que, 
no contexto, ficaria parado nos andares e deveria ser evitado.

b) Algumas possibilidades de reformulação são: antes de en-
trar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste an-
dar; verifique se o elevador encontra-se parado neste andar 
antes de entrar nele; não tente entrar no elevador antes de ve-
rificar se está parado neste andar.

8. Resposta: d

9. Resposta: b

Pronomes, artigos e numerais  

Página 86

1. Resposta: d

Página 87

2. Resposta: c

3. Resposta: b

Página 88

4. Resposta: b

5. Resposta: c

Página 89

6. Resposta: c

7. Resposta: a

8. Resposta: a

Verbos e advérbios 

Página 94

1. Resposta: a

2. Resposta: c

Página 95

3. Resposta: b

4. Resposta: a

5. Resposta: e

Página 96 

6. Resposta: b

7. Resposta: a

8. Resposta: d

Página 97

9. Resposta: b

10. Respostas: 

a) Sentido 1: Não existe medida alguma que o governo possa 
tomar; não há nenhuma medida que o governo possa tomar; 
sentido 2: Há mais de uma medida que o governo pode to-
mar; não há apenas uma medida que o governo possa tomar.

b) No primeiro enunciado — “Não há uma só medida que o go-
verno possa tomar” — o advérbio “só” modifica “medida”, 
por isso, a frase pode significar que o governo não pode to-
mar medida alguma ou, então, que o governo pode tomar 
várias medidas. Já o enunciado “Não há uma medida que só 
o governo possa tomar”, o termo “só” refere-se a “governo” 
e o sentido é de que a medida não cabe exclusivamente ao 
governo, podendo ser tomada por outros agentes.

11. Resposta: a

Preposições, conjunções e interjeições

Página 100

1. Resposta: d

2. Resposta: c

Página 101

3. Resposta: a

4. Resposta: e

O período simples 

Página 106

1. Resposta: d

2. Resposta: b
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Página 107

3. Resposta: d

4. Resposta: e

Página 108

5. Resposta: d

Página 109

6. Resposta: c

7. Resposta: d

O período composto 

Página 114

1. Resposta: e

2. Resposta: a

3. Resposta: d

Página 115

4. Resposta: a

5. Resposta: e

6. Resposta: a

Regência, concordância e colocação pronominal 

Página 120

1. Resposta: a

2. Resposta: d

3. Resposta: b

Página 121

4. Resposta: b

5. Resposta: a

Ortografia 

Página 124

1. Resposta: a

2. Resposta: d

Página 125

3. Resposta: a

4. Respostas: 

a) A reportagem sugere que o novo acordo ortográfico altera-
ria a maneira de pronunciar as palavras, como indica o ver-
bo “dizer” em lugar de “escrever”: “você não poderá mais 
dizer que foi mordido por uma jibóia, e sim por uma jiboia”. 
Contudo, essa ideia é desmentida pelo quadro comparativo 
apresentado, já que as alterações não atingem a pronúncia 
das palavras, apenas sua grafia. 

b) O articulista é irônico ao afirmar que o intercâmbio cultural 
entre países lusófonos é frágil devido às questões ortográfi-
cas. Na verdade, ele sugere que são as condições econômi-
cas e sociais desfavoráveis que prejudicam o intercâmbio, 
dificultando o acesso à leitura nas áreas mais remotas.  
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