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LITERATURA

PRIMEIRA  QUESTÃO

O texto abaixo é um trecho de uma carta de Monteiro Lobato, enviada a Lima
Barreto.

“São Paulo, 28-12-1918.

Meu caro Lima Barreto.

Recebi as últimas provas, e acabo de rever eu mesmo os primeiros capítulos
do teu livro. Que obra preciosa estás a fazer! (...)

E o Policarpo... Acabada a leitura, o comentário é sempre o mesmo e o
mais precioso de todos: “É isto mesmo!” – comentário que não pilha muito imortal
famoso senhor de grossa bagagem romanesca.

Monteiro Lobato”

Justifique o comentário favorável de Monteiro Lobato – É isto mesmo! –,
desenvolvendo dois argumentos que sustentam sua visão sobre Triste fim de
Policarpo Quaresma.
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SEGUNDA  QUESTÃO

No último capítulo de São Bernardo, Paulo Honório relata as deformidades de
seu lado humano, como se sua brutalidade tivesse uma tradução física. Ele se vê
disforme, um monstro, como mostra o fragmento abaixo.

(...)”Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos
diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme
uma boca enorme, dedos enormes.

Fecho os olhos, agito a cabeça para repetir a visão que me
exibe essas deformidades monstruosas.”

Graciliano Ramos. São Bernardo.

E, no conto “O monstro”, de Sérgio Sant’anna, as personagens Antenor e
Marieta são consideradas monstros, na medida em que induzem a personagem
Frederica à morte.

Considerando essas duas situações, responda:

De que forma é possível justificar a “monstruosidade” de Paulo Honório e das
protagonistas de “O monstro”?
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TERCEIRA  QUESTÃO

Leia o poema seguinte para responder às questões abaixo.

“No corpo

De que vale tentar reconstruir com palavras
o que o verão levou
entre nuvens e risos

junto com o jornal velho pelos ares?

O sonho na boca, o incêndio na cama,
o apelo na noite
agora são apenas esta
contração (este clarão)
de maxilar dentro do rosto.

A poesia é o presente.”

Ferreira Gullar. Melhores poemas.

A) Explique e justifique se o poema é mais explicitamente de crítica social ou de
crítica existencial.

B) Explique, de acordo com o contexto do poema, o último verso.
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QUARTA  QUESTÃO

“Não é o canto da andorinha, debruçada nos telhados da Lapa,
anunciando que tua vida passou à toa, à toa.
Não é o médico mandando exclusivamente tocar um tango argentino,
diante da escavação no pulmão esquerdo e do pulmão direito
infiltrado.
Não são os carvoeirinhos raquíticos voltando encarapitados nos
burros velhos.
Não são os mortos do Recife dormindo profundamente na noite.
Nem é tua vida, nem a vida do major veterano da guerra do Paraguai,
a de Bentinho Jararaca
ou a de Christina Georgina Rossetti:
és tu mesmo, é tua poesia,
tua pungente, inefável poesia,
ferindo as almas, sob a aparência balsâmica,
queimando as almas, fogo celeste, ao visitá-las;
é o fenômeno poético, de que te constituíste o misterioso portador
e que vem trazer-nos na aurora o sopro quente dos mudos,
[das amadas exuberantes e das situações exemplares que não
suspeitávamos.”

DRUMMOND. Sentimento do mundo.

Tendo em vista o fragmento da poesia acima, responda:

A) A que poeta modernista o eu-lírico se dirige nesta passagem?

B) Comente duas características da obra do poeta-interlocutor relacionadas por
Drummond neste trecho.


