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QUESTÃO 01  
 
Ela parecia pedir socorro contra o que de algum modo 
involuntariamente dissera. E ele com os olhos miúdos 
quis que ela não fugisse e falou: 
— Repita o que você disse, Lóri. 
— Não sei mais. 
— Mas eu sei, eu vou saber sempre. Você literalmente 
disse: um dia será o mundo com sua impersonalidade 
soberba versus a minha extrema individualidade de 
pessoa, mas seremos um só. 
— Sim. 
Lóri estava suavemente espantada. Então isso era a 
felicidade. De início se sentiu vazia. Depois seus olhos 
ficaram úmidos: era felicidade, mas como sou mortal, 
como o amor pelo mundo me transcende. O amor pela 
vida mortal a assassinava docemente, aos poucos. E o 
que é que eu faço? Que faço da felicidade? Que faço 
dessa paz estranha e aguda, que já está começando a 
me doer como uma angústia, como um grande silêncio 
de espaços? A quem dou minha felicidade, que já está 
começando a me rasgar um pouco e me assusta? 
Não, não quero ser feliz. Prefiro a mediocridade. Ah, 
milhares de pessoas não têm coragem de pelo menos 
prolongar-se um pouco mais nessa coisa 
desconhecida que é sentir-se feliz e preferem a 
mediocridade. Ela se despediu de Ulisses quase 
correndo: ele era o perigo. 

LISPECTOR, C. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 1990. 

 
A obra de Clarice Lispector alcança forte 
expressividade em razão de determinadas soluções 
narrativas. No fragmento, o processo que leva a essa 
expressividade fundamenta-se no  
A desencontro estabelecido no diálogo do par 

amoroso.     
B exercício de análise filosófica conduzido pelo 

narrador.    
C registro do processo de autoconhecimento da 

personagem.     
D discurso fragmentado como reflexo de traumas 

psicológicos.     
E afastamento da voz narrativa em relação aos 

dramas existenciais.    
 
 
 
 
 
  
 

 
QUESTÃO 02  
 
Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o 
abandonara, mudara de profissão e passara 
pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o 
que sabíamos dele. 
 
O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros 
contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros 
contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem 
aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e 
romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas 
atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência 
que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu 
adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava 
muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição 
com piadinhas, até que ele dizia, vermelho: 
 
– Cale-se ou expulso a senhora da sala. 
 
Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me 
mandar! Ele não mandava, senão estaria me 
obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se 
tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele 
homem que de certo modo eu amava. Não o amava 
como a mulher que eu seria um dia, amava-o como 
uma criança que tenta desastradamente proteger um 
adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e 
vê um homem forte de ombros tão curvos. 
 

LISPECTOR, C. Os desastres de Sofia. In: A legião estrangeira. São 
Paulo: Ática, 1997. 

 
 
Entre os elementos constitutivos dos gêneros está a 
sua própria estrutura composicional, que pode 
apresentar um ou mais tipos textuais, considerando-
se o objetivo do autor. Nesse fragmento, a sequência 
textual que caracteriza o gênero conto é a  
A expositiva, em que se apresentam as razões da 

atitude provocativa da aluna.     
B injuntiva, em que se busca demonstrar uma 

ordem dada pelo professor à aluna.     
C descritiva, em que se constrói a imagem do 

professor com base nos sentidos da narradora.     
D argumentativa, em que se defende a opinião da 

enunciadora sobre o personagem-professor.     
E narrativa, em que se contam fatos ocorridos com 

o professor e a aluna em certo tempo e lugar.   
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QUESTÃO 03  

 
Gaetaninho 
 
Ali na Rua do Oriente a ralé quando muito andava de 
bonde. De automóvel ou de carro só mesmo em dia de 
enterro. De enterro ou de casamento. Por isso mesmo 
o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. 
Um sonho. [...] 
 
– Traga a bola! Gaetaninho saiu correndo. 
 
Antes de alcançar a bola um bonde o pegou. Pegou e 
matou. 
 
No bonde vinha o pai do Gaetaninho. 
 
A gurizada assustada espalhou a notícia na noite. 
 
– Sabe o Gaetaninho? 
 
– Que é que tem? 
 
– Amassou o bonde! 
 
A vizinhança limpou com benzina suas roupas 
domingueiras. 
 
Às dezesseis horas do dia seguinte saiu um enterro da 
Rua do Oriente e Gaetaninho não ia na boleia de 
nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no da 
frente dentro de um caixão fechado com flores pobres 
por cima. Vestia a roupa marinheira, tinha as ligas, 
mas não levava a palhetinha. 
 
Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim 
exibia soberbo terno vermelho que feria a vista da 
gente era o Beppino. 

MACHADO, A. A. Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de São 
Paulo. Belo Horizonte; Rio de Janeiro: Vila Rica, 1994. 

 
Situada no contexto da modernização da cidade de 
São Paulo na década de 1920, a narrativa utiliza 
recursos expressivos inovadores, como  
A o registro informal da linguagem e o emprego de 

frases curtas.     
B o apelo ao modelo cinematográfico com base em 

imagens desconexas.     
C a representação de elementos urbanos e a 

prevalência do discurso direto.     
D a encenação crua da morte em contraponto ao 

tom respeitoso do discurso.     
E a percepção irônica da vida assinalada pelo uso 

reiterado de exclamações.    
 

 
QUESTÃO 04  

 
Por “complexo de vira-latas” entendo eu a 
inferioridade em que o brasileiro se coloca, 
voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em 

todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que 
nós nos julgamos “os maiores” é uma cínica 
inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque, 
diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe 
brasileira ganiu de humildade. Jamais foi tão evidente 
e, eu diria mesmo, espetacular o nosso vira-latismo 
[...]. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro 
precisa se convencer de que não é um vira-latas. 

RODRIGUES, N. À sombra das chuteiras imortais. São Paulo: Cia. 
das Letras, 1993. 

 
TEXTO II 

A melhor banda de todos os  
tempos da última semana 

 
As músicas mais pedidas 
Os discos que vendem mais 
As novidades antigas 
Nas páginas dos jornais 
 
Um idiota em inglês 
Se é idiota, é bem menos que nós 
Um idiota em inglês 
É bem melhor do que eu e vocês 
 
A melhor banda de todos os tempos da última semana 
O melhor disco brasileiro de música americana 
O melhor disco dos últimos anos de sucessos do 
passado 
O maior sucesso de todos os tempos entre os dez 
maiores fracassos 
TITÃS. A melhor banda de todos os tempos da última semana. São 

Paulo: Abril Music, 2001 (fragmento). 
 
O verso do Texto II que estabelece a adequada relação 
temática com “o nosso vira-latismo”, presente no 
Texto I, é:  
A “As novidades antigas”.     
B “Os discos que vendem mais”.     
C “O melhor disco brasileiro de música americana”.     
D “A melhor banda de todos os tempos da última 

semana”.     
E “O maior sucesso de todos os tempos entre os 

dez maiores fracassos”.     
   

 
QUESTÃO 05  

 
Olhando o gavião no telhado, Hélio fala: 
– Esta noite eu sonhei um sonho engraçado. 
– Como é que foi? – pergunta o pai. 
– Quer dizer, não é bem engraçado não. É sobre uma 
casa de joão-de-barro que a gente descobriu ali no 
jacarandá. 
– A gente, quem? 
– Eu mais o Timinho. 
– O que tinha dentro? 
– Um ninho. 
– Vazio? 
– Não. 
– Tinha ovo? 
– Tinha. 
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– Quantos? – pergunta a mãe. 
Hélio fica na dúvida. Não consegue lembrar direito. 
Todos esperam, interessados. Na maior aflição, ele 
pergunta ao irmão mais novo: 
– Quantos ovos tinha mesmo, Timinho? Ocê lembra? 
ROMANO, O. O ninho. In: Casos de Minas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1982. 
 
Esse texto pertence ao gênero textual caso ou 
“causo”, narrativa popular que tem o intuito de  
A contar histórias do universo infantil.     
B relatar fatos do cotidiano de maneira cômica.     
C retratar personagens típicos de uma região.     
D registrar hábitos de uma vida simples.     
E valorizar diálogos em família.    

 
 

QUESTÃO 06  
 

Reclame 
 
se o mundo não vai bem 
a seus olhos, use lentes 
... ou transforme o mundo. 
ótica olho vivo 
agradece a preferência. 

CHACAL. Disponível em: www.escritas.org. Acesso em: 14 ago. 2014. 
 
 
Os gêneros podem ser híbridos, mesclando 
características de diferentes composições textuais 
que circulam socialmente. Nesse poema, o autor 
preservou, do gênero publicitário, a seguinte 
característica:  
A Extensão do texto.    
B Emprego da injunção.     
C Apresentação do título.     
D Disposição das palavras.     
E Pontuação dos períodos.     
 

 
QUESTÃO 07  

 
Quantos há que os telhados têm vidrosos 
E deixam de atirar sua pedrada, 
De sua mesma telha receiosos. 
 
Adeus, praia, adeus, ribeira, 
De regatões tabaquista, 
Que vende gato por lebre 
Querendo enganar a vista. 
 
Nenhum modo de desculpa 
Tendes, que valer-vos possa: 
Que se o cão entra na igreja, 
É porque acha aberta a porta. 

GUERRA, G. M. In: LIMA, R. T. Abecê de folclore. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003 (fragmento). 

 
Ao organizar as informações, no processo de 
construção do texto, o autor estabelece sua intenção 
comunicativa. Nesse poema, Gregório de Matos 

explora os ditados populares com o objetivo de  
A enumerar atitudes.     
B descrever costumes.     
C demonstrar sabedoria.     
D recomendar precaução.     
E criticar comportamentos.    
 
QUESTÃO 08  

 
esse cão que me segue 
é minha família, minha vida 
ele tem frio mas não late nem pede 
ele sabe que o que eu tenho 
divido com ele, o que eu não tenho 
também divido com ele 
ele é meu irmão 
ele é que é meu dono 
 
bicho se é por destino sina ou sorte 
só faltando saber se bicho decente 
bicho de casa, bicho de carro, bicho 
no trânsito, se bicho sem norte na fila 
se bicho no mangue, se bicho na brecha 
se bicho na mira, se bicho no sangue 
 
catar papel é profissão, catar papel 
revela o segredo das coisas, tem 
muita coisa sendo jogada fora 
muita pessoa sendo jogada fora 
OLIVEIRA, V. L. O músculo amargo do mundo. São Paulo: Escrituras, 

2014. 
 
No poema, os elementos presentes do campo de 
percepção do eu lírico evocam um realinhamento de 
significados, uma vez que  
A emerge a consciência do humano como matéria 

de descarte.    
B reside na eventualidade do acaso a condição do 

indivíduo.     
C ocorre uma inversão de papéis entre o dono e seu 

cão.     
D se instaura um ambiente de caos no mosaico 

urbano.     
E se atribui aos rejeitos uma valorização imprevista.     
 

 
QUESTÃO 09  

 
Vez por outra, indo devolver um filme na locadora ou 
almoçar no árabe da rua de baixo, dobro uma esquina 
e tomo um susto. Ué, cadê o quarteirão que estava 
aqui? Onde na véspera havia casinhas geminadas, 
roseiras cuidadas por velhotas e janelas de 
adolescentes, cheias de adesivos, há apenas uma 
imensa cratera, cercada de tapumes. [...] 
 
Em breve, do buraco brotará um prédio, com grandes 
garagens e minúsculas varandas, e será batizado de 
Arizona Hills, ou Maison Lacroix, ou Plaza de Marbella, 
e isso me entristece. Não só porque ficará mais feio 
meu caminho até a locadora, ou até o árabe na rua de 
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baixo, mas porque é meu bairro que morre, 
devagarinho. Os bairros, como os homens, também 
têm um espírito. [...] 
 
Às vezes, no fim da tarde, quando ouço o sino da 
igreja da Caiubi badalar seis vezes, quase acredito que 
estou numa cidade do interior. Aí saio para devolver os 
vídeos, olho para o lado, percebo que o quarteirão 
desapareceu e me dou conta de que estou em São 
Paulo, e que eu mesmo tenho minha cota de 
responsabilidade: moro no segundo andar de um 
prédio. [...] Ali embaixo, onde agora fica a garagem, já 
houve uma cratera, e antes dela o jardim de uma 
velhota e a janela de um adolescente, cheia de 
adesivos. 

PRATA, A. Perdizes. In: Meio intelectual, meio de esquerda. São 
Paulo: Editora 34, 2010. 

 
Na crônica, a incidência do contexto social sobre a voz 
narrativa manifesta-se no(a)  
A decepção com o progresso da cidade de São 

Paulo.     
B sentimento de nostalgia causado pela demolição 

das casas antigas.     
C percepção de uma descaracterização da 

identidade do bairro.     
D necessidade de uma autocrítica em relação aos 

próprios hábitos.     
E descontentamento com os estrangeirismos da 

nova geografia urbana.     
    

 
QUESTÃO 10  

 
Talvez julguem que isto são voos de imaginação: é 
possível. Como não dar largas à imaginação, quando a 
realidade vai tomando proporções quase fantásticas, 
quando a civilização faz prodígios, quando no nosso 
próprio país a inteligência, o talento, as artes, o 
comércio, as grandes ideias, tudo pulula, tudo cresce e 
se desenvolve? Na ordem dos melhoramentos 
materiais, sobretudo, cada dia fazemos um passo, e 
em cada passo realizamos uma coisa útil para o 
engrandecimento do país. 

ALENCAR, J. Ao correr da pena. Disponível em: 
www.dominiopublico.gov.br. 

Acesso em: 12 ago. 2013. 
 
No fragmento da crônica de José de Alencar, 
publicada em 1854, a temática nacionalista constrói-
se pelo elogio ao(à)  
A passado glorioso.    
B progresso nacional.     
C inteligência brasileira.     
D imponência civilizatória.     
E imaginação exacerbada.   
 
 
   
 
 
 

 
QUESTÃO 11  

 
Glossário diferenciado 

 
Outro dia vi um anúncio de alguma coisa que não 
lembro o que era (como vocês podem deduzir, o 
anúncio era péssimo). Lembro apenas que o produto 
era diferenciado, funcional e sustentável. Pensando 
nisso, fiz um glossário de termos diferenciados e suas 
respectivas funcionalidades. 
 
Diferenciado: um adjetivo que define um substantivo 
mas também o sujeito que o está usando. Quem fala 
“diferenciado” poderia falar “diferente”. Mas escolheu 
uma palavra diferenciada. Porque ele quer mostrar que 
ele próprio é “diferenciado”. Essa é a função da 
palavra “diferenciado”: diferenciar-se. Por diferençado, 
entenda: “mais caro”. Estudos indicam que a palavra 
“diferenciado” representa um aumento de 50% no 
valor do produto. É uma palavra que faz a diferença. 

DUVIVIER, G. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 17 
nov. 2014 (adaptado). 

 
 
Os gêneros são definidos, entre outros fatores, por 
sua função social. Nesse texto, um verbete foi criado 
pelo autor para  
A  atribuir novo sentido a uma palavra.     
B  apresentar as características de um produto.     
C  mostrar um posicionamento crítico.     
D  registrar o surgimento de um novo termo.     
E  contar um fato do cotidiano.     

 
 

QUESTÃO 12  
 

Deserto de sal 
 
O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na 
caminhada pelo Salar de Atacama. 
 
Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama 
é o terceiro maior deserto de sal do mundo. De acordo 
com estudo publicado pela Universidade do Chile, o 
Salar de Atacama é uma depressão de 3 500 
quilômetros quadrados entre a Cordilheira dos Andes 
e a Cordilheira de Domeiko. Sua origem está no 
movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água 
evaporou-se e, desta forma, surgiram os desertos de 
sal do Atacama. Além da crosta de sal que recobre a 
superfície, há lagoas formadas pelo degelo de neve 
acumulada nas montanhas. 

FORNER, V. Terra da Gente, n. 96, abr. 2012. 
 
Os gêneros textuais são textos materializados que 
circulam socialmente. O texto Deserto de sal foi 
veiculado em uma revista de circulação mensal. Pelas 
estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o 
fragmento apresentado pertence ao gênero  
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A relato, pela apresentação de acontecimentos 
ocorridos durante uma viagem ao Salar de 
Atacama.     

B verbete, pela apresentação de uma definição e de 
exemplos sobre o termo Salar de Atacama.     

C artigo de opinião, pela apresentação de uma tese 
e de argumentos sobre o Salar de Atacama.     

D reportagem, pela apresentação de informações e 
de dados sobre o Salar de Atacama.     

E resenha, pela apresentação, descrição e avaliação 
do Salar de Atacama.     

 
 

QUESTÃO 13  
 

Para que serve a tecnologia 
 
Computador 
“Com os computadores e a internet, mudei muito. A 
Lian de hoje é totalmente diferente daquela de antes 
da informática. Me abriu portas e, além de tudo, fui 
aceita por pessoas que achava que não iriam me 
aceitar. Com a internet, viajei o mundo. Fui até 
Portugal e à África. Eu nem sabia que lá a realidade 
era tão forte. Perto deles, estamos até muito bem.” –         
Tânia “Lian” Silva, 26, índia pankararu. 
 
TV 
“Eu gosto muito de televisão. Assisto às novelas, me 
divirto muito. Mas, ao mesmo tempo, sei que aquilo 
tudo que passa lá não é verdade. É tudo uma ilusão.” – 
Valentina Maria Vieira dos Santos, 89, índia fulni-ô da aldeia Xixi a 
cla. 
 
MP3 Player “Cuido do meu tocador de MP3 como se 
fosse um tesouro. É um pen drive simples, mas é 
muito especial para mim. Nele ouço músicas indígenas 
e bandas da própria aldeia. Ele vive emprestado 
porque acaba sendo a diversão da aldeia inteira. Uso 
até para exibir uns vídeos que baixo da internet. Basta 
colocar no aparelho de DVD com entrada USB que 
tenho.” – Jailton Pankararu, 23, índio pankararu. 

Disponível em: www2.uol.com.br. Acesso em: 1o ago. 2012. 
 
Os depoimentos apresentados no texto retratam o 
modo como diferentes gerações indígenas relatam 
suas experiências com os artefatos tecnológicos. Os 
comentários revelam  
A uma preferência pela possibilidade de uso do 

computador.     
B um elogio à utilidade da tecnologia no cotidiano 

indígena.     
C uma crítica à própria identidade antes da inclusão 

digital.     
D o gosto pela ilusão em telenovelas transmitidas 

na TV.     
E  o desejo de possuir um aparelho importado.   
 
 
   
 
 

 
QUESTÃO 14  

 
Cores do Brasil 

 
Ganhou nova versão, revista e ampliada, o livro 
lançado em 1988 pelo galerista Jacques Ardies, cuja 
proposta é ser publicação informativa sobre nomes do 
“movimento arte naïf do Brasil”, como define o autor. 
Trata-se de um caminho estético fundamental na arte 
brasileira, assegura Ardies. O termo em francês foi 
adotado por designar internacionalmente a produção 
que no Brasil é chamada de arte popular ou 
primitivismo, esclarece Ardies. O organizador do livro 
explica que a obra não tem a pretensão de ser um 
dicionário. “Falta muita gente. São muitos artistas”, 
observa. A nova edição veio da vontade de atualizar 
informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas 
em atividade atualmente e veteranos que ficaram de 
fora do primeiro livro. A arte naïf no Brasil 2 traz 79 
autores de várias regiões do Brasil. 

WALTER SEBASTIÃO. Estado de Minas, 17 jan. 2015 (adaptado). 
 
O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento 
de um livro sobre arte naïf no Brasil. Na organização 
desse trecho predomina o uso da sequência  
A injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do 

organizador do livro.     
B argumentativa, caracterizada pelo uso de 

adjetivos sobre o livro.     
C narrativa, construída pelo uso de discurso direto e 

indireto.     
D descritiva, formada com base em dados editoriais 

da obra.     
E expositiva, composta por informações sobre a 

arte naïf.     
   

 
QUESTÃO 15  

 
“Escrever não é uma questão apenas de satisfação 
pessoal”, disse o filósofo e educador pernambucano 
Paulo Freire, na abertura de suas Cartas a Cristina, 
revelando a importância do hábito ritualizado da 
escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a 
concretização de sua missão e disseminação de seus 
pontos de vista. Freire destaca especial importância à 
escrita pelo desejo de “convencer outras pessoas”, de 
transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que 
o leem na realização de seus sonhos. 

KNAPP, L. Linha fina. Comunicação Empresarial, n. 88, out. 2013. 
 
Segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos 
devem exercer, em alguma medida, a função conativa, 
porque a atividade de escrita, notadamente, possibilita  
A  levar o leitor a realizar ações.     
B  expressar sentimentos do autor.     
C  despertar a atenção do leitor.     
D  falar da própria linguagem.     
E  repassar informações.     
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PARTE II –  LITERATURA 
 
 
QUESTÃO 16  
 

Filha do compositor Paulo Leminski 
lança disco com suas canções 

 
“Leminskanções” dá novos arranjos a 24 composições 
do poeta 
 
Frequentemente, a cantora e compositora Estrela Ruiz 
é questionada sobre a influência da poesia de seu pai, 
Paulo Leminski, na música que ela produz. “A minha 
infância foi música, música, música”, responde 
veementemente, lembrando que, antes de poeta, 
Leminski era compositor. 
 
Estrela frisa a faceta musical do pai em 
Leminskanções. Duplo, o álbum soma Essa noite vai 
ter sol, com 13 composições assinadas apenas por 
Leminski, e Se nem for terra, se transformar, que tem 
11 parcerias com nomes como sua mulher, Alice Ruiz, 
com quem compôs uma única faixa, Itamar 
Assumpção e Moraes Moreira. 
BOMFIM, M. Disponível em: http://cultura.estadao.com.br. Acesso em: 

22 ago. 2014 (adaptado). 
 
 
Os gêneros textuais são caracterizados por meio de 
seus recursos expressivos e suas intenções 
comunicativas. Esse texto enquadra-se no gênero  
A  biografia, por fazer referência à vida da artista.     
B  relato, por trazer o depoimento da filha do artista.     
C notícia, por informar ao leitor sobre o lançamento 

do disco.     
D resenha, por apresentar as características do 

disco.     
E reportagem, por abordar peculiaridades sobre a 

vida da artista.     
   

 
QUESTÃO 17  

 
Tenho visto criaturas que trabalham demais e não 
progridem. Conheço indivíduos preguiçosos que têm 
faro: quando a ocasião chega, desenroscam-se, abrem 
a boca e engolem tudo. 
Eu não sou preguiçoso. Fui feliz nas primeiras 
tentativas e obriguei a fortuna a ser-me favorável nas 
seguintes. 
Depois da morte do Mendonça, derrubei a cerca, 
naturalmente, e levei-a para além do ponto em que 
estava no tempo de Salustiano Padilha. Houve 
reclamações. 
– Minhas senhoras, Seu Mendonça pintou o diabo 
enquanto viveu. Mas agora é isto. E quem não gostar, 
paciência, vá à justiça. 
Como a justiça era cara, não foram à justiça. E eu, o 
caminho aplainado, invadi a terra do Fidélis, paralítico 
de um braço, e a dos Gama, que pandegavam no 

Recife, estudando direito. Respeitei o engenho do Dr. 
Magalhães, juiz. 
Violências miúdas passaram despercebidas. As 
questões mais sérias foram ganhas no foro, graças às 
chicanas de João Nogueira. 
Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei 
maquinismos e não prestei atenção aos que me 
censuravam por querer abarcar o mundo com as 
pernas. Iniciei a pomicultura e a avicultura. Para levar 
os meus produtos ao mercado, comecei uma estrada 
de rodagem. Azevedo Gondim compôs sobre ela dois 
artigos, chamou-me patriota, citou Ford e Delmiro 
Gouveia. Costa Brito também publicou uma nota na 
Gazeta, elogiando-me e elogiando o chefe político 
local. Em consequência mordeu-me cem mil réis. 

RAMOS, G. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1990. 
 
O trecho, de São Bernardo, apresenta um relato de 
Paulo Honório, narrador-personagem, sobre a 
expansão de suas terras. De acordo com esse relato, o 
processo de prosperidade que o beneficiou evidencia 
que ele  
A revela-se um empreendedor capitalista 

pragmático que busca o êxito em suas 
realizações a qualquer custo, ignorando princípios 
éticos e valores humanitários.     

B procura adequar sua atividade produtiva e função 
de empresário às regras do Estado democrático 
de direito, ajustando o interesse pessoal ao bem 
da sociedade.     

C relata aos seus interlocutores fatos que lhe 
ocorreram em um passado distante, e enumera 
ações que põem em evidência as suas muitas 
virtudes de homem do campo.    

D demonstra ser um homem honrado, patriota e 
audacioso, atributos ressaltados pela realização 
de ações que se ajustam ao princípio de que os 
fins justificam os meios.     

E amplia o seu patrimônio graças ao esforço 
pessoal, contando com a sorte e a capacidade de 
iniciativa, sendo um exemplo de empreendedor 
com responsabilidade social.    

 

 
QUESTÃO 18  

 
Fazer 70 anos 
 
Fazer 70 anos não é simples. 
A vida exige, para o conseguirmos, 
perdas e perdas no íntimo do ser, 
como, em volta do ser, mil outras perdas. 
[...] 
Ó José Carlos, irmão-em-Escorpião! 
Nós o conseguimos... 
E sorrimos 
de uma vitória comprada por que preço? 
Quem jamais o saberá? 

ANDRADE, C. D. Amar se aprende amando. São Paulo: Círculo do 
Livro, 1992 (fragmento). 

 
 
O pronome oblíquo “o”, nos versos “A vida exige, para 
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o conseguirmos” e “Nós o conseguimos”, garante a 
progressão temática e o encadeamento textual, 
recuperando o segmento  
A  “Ó José Carlos”.     
B  “perdas e perdas”.     
C  “A vida exige”.     
D  “Fazer 70 anos”.     
E  “irmão-sem-Escorpião”.     
 

 
QUESTÃO 19  

 
Dois parlamentos 

 
Nestes cemitérios gerais 
não há morte pessoal. 
Nenhum morto se viu 
com modelo seu, especial. 
Vão todos com a morte padrão, 
em série fabricada. 
Morte que não se escolhe 
e aqui é fornecida de graça. 
Que acaba sempre por se impor 
sobre a que já medrasse. 
Vence a que, mais pessoal, 
alguém já trouxesse na carne. 
Mas afinal tem suas vantagens 
esta morte em série. 
Faz defuntos funcionais, 
próprios a uma terra sem vermes. 
MELO NETO, J. C. Serial e antes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997 

(fragmento). 
 
A lida do sertanejo com suas adversidades constitui 
um viés temático muito presente em João Cabral de 
Melo Neto. No fragmento em destaque, essa 
abordagem ressalta o(a)  
A inutilidade de divisão social e hierárquica após a 

morte.     
B aspecto desumano dos cemitérios da população 

carente.     
C nivelamento do anonimato imposto pela miséria 

na morte.     
D tom de ironia para com a fragilidade dos corpos e 

da terra.     
E indiferença do sertanejo com a ausência de seus 

próximos.     
 
 

QUESTÃO 20  
 

O exercício da crônica 
 
Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, 
como faz um cronista; não a prosa de um ficcionista, 
na qual este é levado meio a tapas pelas personagens 
e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um 
prosador cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se 
diante de sua máquina, acende um cigarro, olha 
através da janela e busca fundo em sua imaginação 
um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário 

matutino, ou da véspera, em que, com duas 
artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1991. 

 
Nesse trecho, Vinicius de Moraes exercita a crônica 
para pensá-la como gênero e prática. Do ponto de 
vista dele, cabe ao cronista  
A  criar fatos com a imaginação.     
B  reproduzir as notícias dos jornais.     
C  escrever em linguagem coloquial.     
D  construir personagens verossímeis.     
E  ressignificar o cotidiano pela escrita.     
 

 
QUESTÃO 21  

 
 

 
 
Inovando os padrões estéticos de sua época, a obra 
de Pablo Picasso foi produzida utilizando 
características de um movimento artístico que  
A  dispensa a representação da realidade.     
B agrega elementos da publicidade em suas 

composições.     
C valoriza a composição dinâmica para representar 

movimento.     
D busca uma composição reduzida e seus 

elementos primários de forma.     
E explora a sobreposição de planos geométricos e 

fragmentos de objetos.     
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QUESTÃO 22  

 
Naquele tempo eu morava no Calango-Frito e não 
acreditava em feiticeiros. 
E o contrassenso mais avultava, porque, já então, – e 
excluída quanta coisa-e-sousa de nós todos lá, e 
outras cismas corriqueiras tais: sal derramado; padre 
viajando com a gente no trem; não falar em raio: 
quando muito, e se o tempo está bom, “faísca”; nem 
dizer lepra; só o “mal”; passo de entrada com o pé 
esquerdo; ave do pescoço pelado; risada renga de 
suindara; cachorro, bode e galo, pretos; [...] – porque, já 
então, como ia dizendo, eu poderia confessar, num 
recenseio aproximado: doze tabus de não uso próprio; 
oito regrinhas ortodoxas preventivas; vinte péssimos 
presságios; dezesseis casos de batida obrigatória na 
madeira; dez outros exigindo a figa digital napolitana, 
mas da legítima, ocultando bem a cabeça do polegar; 
e cinco ou seis indicações de ritual mais complicado; 
total: setenta e dois – noves fora, nada. 

ROSA, J. G. São Marcos. Sagarana. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1967 (adaptado). 

 
João Guimarães Rosa, nesse fragmento de conto, 
resgata a cultura popular ao registrar  
A  trechos de cantigas.    
B  rituais de mandingas.    
C  citações de preceitos.    
D  cerimônias religiosas.    
E  exemplos de superstições.    
 

 
QUESTÃO 23  

 
Um menino aprende a ler 

 
 Minha mãe sentava-se a coser e retinha-me de 
livro na mão, ao lado dela, ao pé da máquina de 
costura. O livro tinha numa página a figura de um 
bicho carcunda ao lado da qual, em letras graúdas, 
destacava-se esta palavra: ESTÔMAGO. Depois de 
soletrar "es-to-ma-go", pronunciei "estomágo". Eu 
havia pronunciado bem as duas primeiras palavras 
que li, camelo e dromedário. Mas estômago, pronunciei 
estomágo. Minha mãe, bonita como só pode ser mãe 
jovem para filho pequeno, o rosto alvíssimo, os 
cabelos enrolados no pescoço, parou a costura e me 
fitou de fazer medo: "Gilberto!". Estremeci. "Estomágo? 
Leia de novo, soletre". Soletrei, repeti: "Estomágo". Foi o 
diabo.  
 Jamais tinha ouvido, ao que me lembrasse então, 
a palavra estômago. A cozinheira, o estribeiro, os 
criados, Bernarda, diziam "estambo". "Estou com uma 
dor na boca do estambo...", "Meu estambo está 
tinindo...". Meus pais teriam pronunciado direito na 
minha presença, mas eu não me lembrava. E criança, 
como o povo, sempre que pode repele proparoxítono.  

AMADO, G. História da minha infância. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1958. 

 
 

No trecho, em que o narrador relembra um episódio e 
sua infância, revela-se a possibilidade de a língua se 
realizar de formas diferentes. Com base no texto, a 
passagem em que se constata uma marca de 
variedade linguística pouco prestigiada é:  
A "O livro tinha numa página a figura de um bicho 

carcunda ao lado da qual, em letras graúdas, 
destacava-se esta palavra: ESTÔMAGO".    

B "'Gilberto!'. Estremeci. 'Estomágo? Leia de novo, 
soletre'. Soletrei, repeti: 'Estomágo'".    

C "Eu havia pronunciado bem as duas primeiras 
palavras que li, camelo e dromedário".    

D "Jamais tinha ouvido, ao que me lembrasse então, 
a palavra estômago".    

E "A cozinheira, o estribeiro, os criados, Bernarda, 
diziam 'estambo'".    

 
 

QUESTÃO 24  
 

  Estas palavras ecoavam docemente pelos atentos 
ouvidos de Guaraciaba, e lhe ressoavam n’alma como 
um hino celestial. Ela sentia-se ao mesmo tempo 
enternecida e ufana por ouvir aquele altivo e indômito 
guerreiro pronunciar a seus pés palavras do mais 
submisso e mavioso amor, e respondeu-lhe cheia de 
emoção: – Itajiba, tuas falas são mais doces para 
minha alma que os favos da jataí, ou o suco delicioso 
do abacaxi. Elas fazem-me palpitar o coração como a 
flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas da 
manhã. Tu me amas, bem o sei, e o amor que te 
consagro também não é para ti nenhum segredo, 
embora meus lábios não o tenham revelado. A flor, 
mesmo nas trevas, se trai pelo seu perfume; a fonte 
do deserto, escondida entre os rochedos, se revela por 
seu murmúrio ao caminhante sequioso. Desde os 
primeiros momentos tu viste meu coração abrir-se 
para ti, como a flor do manacá aos primeiros raios do 
sol. 

GUIMARÃES, B. O ermitão de Muquém. Disponível em: 
www.dominiopublico.gov.br. 

Acesso em: 7 out. 2015. 
 
O texto de Bernardo Guimarães é representativo da 
estética romântica. Entre as marcas textuais que 
evidenciam a filiação a esse movimento literário está 
em destaque a  
A  referência a elementos da natureza local.    
B  exaltação de Itajiba como nobre guerreiro.    
C  cumplicidade entre o narrador e a paisagem.    
D  representação idealizada do cenário descrito.    
E  expressão da desilusão amorosa de Guaraciaba.    
   

 
QUESTÃO 25  

 
Lisboa: aventuras 

 
tomei um expresso  

cheguei de foguete  
subi num bonde  

desci de um elétrico  
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pedi um cafezinho  
serviram-me uma bica  

quis comprar melas  
só vendiam peúgas  

fui dar a descarga  
disparei um autoclisma  

gritei "ó cara!"  
responderam-me «ó pá»  
positivamente  

as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.  
PAES, J. P. A poesia está morta mas juro que não fui eu. São Paulo: 

Duas Cidades, 1988. 
 
 
No texto, a diversidade linguística é apresentada pela 
ótica de um observador que entra em contato com 
uma comunidade linguística diferente da sua. Esse 
observador é um  
A falante do português brasileiro relatando o seu 

contato na Europa com o português lusitano.    
B imigrante em Lisboa com domínio dos registros 

formal e informal do português europeu.    
C turista europeu com domínio de duas variedades 

do português em visita a Lisboa.    
D português com domínio da variedade coloquial da 

língua falada no Brasil.    
E poeta brasileiro defensor do uso padrão da língua 

falada em Portugal.    
  

 
QUESTÃO 26  

 

 
 
A pintura Napoleão cruzando os Alpes, do artista 
francês Jacques Louis-David, produzida em 1801, 
contempla as características de um estilo que  
A  utiliza técnicas e suportes artísticos inovadores.    
B reflete a percepção da população sobre a 

realidade.    
C caricaturiza episódios marcantes da história 

europeia.    
D idealiza eventos históricos pela ótica de grupos 

dominantes.    

E compõe obras com base na visão crítica de 
artistas consagrados. 

    
  
QUESTÃO 27  

 
Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que 
atravessou o firmamento da corte como brilhante 
meteoro e apagou-se de repente no meio do 
deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 
dezoito anos quando apareceu a primeira vez na 
sociedade. Não a conheciam; e logo buscaram todos 
com avidez informações acerca da grande novidade 
do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, 
pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os 
comentos malévolos de que usam vesti-la os 
noveleiros. Aurélia era órfã; tinha em sua companhia 
uma velha parenta, viúva, D. Firmina Mascarenhas, 
que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa 
parenta não passava de mãe de encomenda, para 
condescender com os escrúpulos da sociedade 
brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda 
certa emancipação feminina. Guardando com a viúva 
as deferências devidas à idade, a moça não declinava 
um instante do firme propósito de governar sua casa 
e dirigir suas ações como entendesse. Constava 
também que Aurélia tinha um tutor; mas essa 
entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da 
pupila, não devia exercer maior influência em sua 
vontade, do que a velha parenta. 

ALENCAR, J. Senhora. São Paulo: Ática, 2006. 
 
O romance Senhora, de José de Alencar, foi publicado 
em 1875. No fragmento transcrito, a presença de D. 
Firmina Mascarenhas como “parenta” de Aurélia 
Camargo assimila práticas e convenções sociais 
inseridas no contexto do Romantismo, pois  
A o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a 

mulher ao retratar a condição feminina na 
sociedade brasileira da época.    

B o trabalho ficcional do narrador mascara os 
hábitos no enredo de seu romance.    

C as características da sociedade em que Aurélia 
vivia são remodeladas na imaginação do narrador 
romântico.    

D o narrador evidencia o cerceamento sexista à 
autoridade da mulher, financeiramente 
independente.    

E o narrador incorporou em sua ficção hábitos 
muito avançados para a sociedade daquele 
período histórico.  

 
 

QUESTÃO 28  
 

Famigerado 
 

Com arranco, [o sertanejo] calou-se. Como 
arrependido de ter começado assim, de evidente. 
Contra que aí estava com o fígado em más margens; 
pensava, pensava. Cabismeditado. Do que, se resolveu. 
Levantou as feições. Se é que se riu: aquela crueldade 
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de dentes. Encarar, não me encarava, só se fito à meia 
esguelha. Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu 
seu monologar. 
O que frouxo falava: de outras, diversas pessoas e 
coisas, da Serra, do São Ão, travados assuntos, 
insequentes, como dificultação. A conversa era para 
teias de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas 
entonações, seguir seus propósitos e silêncios. Assim 
no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele 
enigmava. E, pá: 
– Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me 
ensinar o que é mesmo que é: fasmisgerado... faz-me-
gerado... falmisgeraldo... familhas-gerado...? 
ROSA, J. G. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.  

 
A linguagem peculiar é um dos aspectos que 
conferem a Guimarães Rosa um lugar de destaque na 
literatura brasileira. No fragmento lido, a tensão entre 
a personagem e o narrador se estabelece porque  
A o narrador se cala, pensa e monologa, tentando 

assim evitar a perigosa pergunta de seu 
interlocutor.    

B o sertanejo emprega um discurso cifrado, com 
enigmas, como se vê em “a conversa era para 
teias de aranhas”.    

C entre os dois homens cria-se uma comunicação 
impossível, decorrente de suas diferenças 
socioculturais.    

D a fala do sertanejo é interrompida pelo gesto de 
impaciência do narrador, decidido a mudar o 
assunto da conversa.    

E a palavra desconhecida adquire o poder de gerar 
conflito e separar as personagens em planos 
incomunicáveis.    

 
 

QUESTÃO 29  
 

O peru de Natal 
 

O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de 
meu pai acontecida cinco meses antes, foi de 
consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós 
sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido 
muito abstrato da felicidade: gente honesta, sem 
crimes, lar sem brigas internas nem graves 
dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à 
natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de 
qualquer lirismo, duma exemplaridade incapaz, 
acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele 
aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades 
materiais, um vinho bom, uma estação de águas, 
aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de 
um bom errado, quase dramático, o puro-sangue dos 
desmancha-prazeres. 

ANDRADE, M. In: MORICONI, I. Os cem melhores contos brasileiros 
do século. São Paulo: Objetiva, 2000 (fragmento). 

 
No fragmento do conto de Mário de Andrade, o tom 
confessional do narrador em primeira pessoa revela 
uma concepção das relações humanas marcada por  

A distanciamento de estados de espírito acentuado 
pelo papel das gerações.    

B relevância dos festejos religiosos em família na 
sociedade moderna.    

C preocupação econômica em uma sociedade 
urbana em crise.    

D consumo de bens materiais por parte de jovens, 
adultos e idosos.    

E pesar e reação de luto diante da morte de um 
familiar querido.    

 
QUESTÃO 30  

 
TEXTO I 

 

Quem sabe, devido às atividades culinárias da esposa, 
nesses idílios Vadinho dizia-lhe “Meu manuê de milho 
verde, meu acarajé cheiroso, minha franguinha gorda”, 
e tais comparações gastronômicas davam justa ideia 
de certo encanto sensual e caseiro de dona Flor a 
esconder-se sob uma natureza tranquila e dócil. 
Vadinho conhecia-lhe as fraquezas e as expunha ao 
sol, aquela ânsia controlada de tímida, aquele recatado 
desejo fazendo-se violência e mesmo incontinência ao 
libertar-se na cama. 
AMADO, J. Dona Flor e seus dois maridos. São Paulo: Martins, 1966. 
 
TEXTO II 
 

As suas mãos trabalham na braguilha das calças do 
falecido. Dulcineusa me confessou mais tarde: era 
assim que o marido gostava de começar as 
intimidades. Um fazer de conta que era outra coisa, a 
exemplo do gato que distrai o olhar enquanto segura a 
presa nas patas. Esse o acordo silencioso que tinham: 
ele chegava em casa e se queixava que tinha um 
botão a cair. Calada, Dulcineusa se armava dos 
apetrechos da costura e se posicionava a jeito dos 
prazeres e dos afazeres. 
COUTO, M. Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. São 

Paulo: Cia. das Letras, 2002. 
 
Tema recorrente na obra de Jorge Amado, a figura 
feminina aparece, no fragmento, retratada de forma 
semelhante à que se vê no texto do moçambicano Mia 
Couto. Nesses dois textos, com relação ao universo 
feminino em seu contexto doméstico, observa-se que  
A desejo sexual é entendido como uma fraqueza 

moral, incompatível com a mulher casada.    
B a mulher tem um comportamento marcado por 

convenções de papéis sexuais.    
C à mulher cabe o poder da sedução, expresso 

pelos gestos, olhares e silêncios que ensaiam.    
D a mulher incorpora o sentimento de culpa e age 

com apatia, como no mito bíblico da serpente.    
E a dissimulação e a malícia fazem parte do 

repertório feminino nos espaços público e íntimo.  


