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INSTRUÇÕES 
 

01- Preencha abaixo seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
02- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
 
03- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não 

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
04- Nesta prova, há dois tipos de questões: 

Questão discursiva, na prova de Redação. 
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, 
Literatura e Língua Estrangeira Moderna, em que há somente uma
alternativa correta. 

 
05- O caderno de provas contém as provas de Espanhol e Inglês. Responda 

somente às questões da língua escolhida no ato da inscrição.  
 
06- Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
07- Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
08- Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo 
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
09- Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
10- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
11- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, a folha definitiva 
da redação, o caderno de prova e a folha de respostas, devidamente 
assinados. 

 
12- O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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LITERATURA  

Leia o texto a seguir e responda às questões 01 e 02.  

Caldo Entornado  

Dentro do pátio da ucharia morava um toma-largura em 
companhia de uma moça que lhe cuidava na casa;  a 
moça era bonita, e o toma-largura um machacaz talhado  

pelo molde mais grotesco; a moça fazia pena a quem a 
via  nas mãos de tal possuidor. 
O Leonardo, cujo coração era compadecido, teve, como 
todos, pena da moça; e apressemo-nos a dizer, era  tão 
sincero esse sentimento que não pôde deixar de despertar 
também a mais sincera gratidão ao objeto dele. Quem 
pagou o resultado da pena de um e da gratidão da outra 
foi o toma-largura.  [...]  
Um dia o toma-largura tinha saído em serviço; ninguém 
esperava por ele tão cedo: eram 11 horas da manhã. O 
Leonardo, por um daqueles milhares de escaninhos que 
existem na ucharia, tinha ido ter à casa do toma-largura. 
Ninguém porém pense que era para maus fins. Pelo 
contrário era para o fim muito louvável de levar à pobre 
moça uma tigela de caldo do que há pouco fora mandado 
a el-rei... Obséquio de empregado da ucharia. Não há aqui 
nada de censurável. Seria entretanto muito digno de 
censura que quem recebia tal obséquio não o procurasse 
pagar com um extremo de civilidade: a moça convidou 
pois ao Leonardo para ajudá-la a tomar o caldo. E que 
grosseiro seria ele se não aceitasse tão belo 
oferecimento? Aceitou. 
De repente sente-se abrir uma porta: a moça, que tinha na 
mão a tigela, estremece, e o caldo entorna-se. 
O toma-largura, que acabava de chegar inesperadamente, 
fora a causa de tudo isto. O Leonardo correu 
precipitadamente pelo caminho mais curto que encontrou; 
sem dúvida em busca de outro caldo, uma vez que o 
primeiro se tinha entornado. O toma-largura correu-lhe 
também ao alcance, sem dúvida para pedir-lhe que 
trouxesse desta vez quantidade que chegasse para um 
terceiro. 
(ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de 
milícias. São Paulo: Moderna, 1984. p. 173-174.)  

01- O trecho transcrito de Memórias de um sargento de 
milícias apresenta uma passagem do que se pode 
chamar de um triângulo amoroso breve e 
superficialmente vivido nesse episódio pelo toma-
largura, sua companheira e Leonardo. Cenas como 
essa são comuns ao longo desse romance. Com 
base nos conhecimentos sobre a obra, considere os 
trios amorosos apresentados a seguir. 
I. José Manoel, Luisinha e Leonardo. 
II. Leonardo, Vidinha e o toma-largura. 
III. Leonardo, Luisinha e o toma-largura. 
IV. José Manoel, Vidinha e Leonardo. 
Estão corretas apenas as afirmativas:  

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 

02- O trecho transcrito de Memórias de um sargento 
de milícias está repleto de ironias. Considere os 
trechos a seguir e suas explicações. 
I. Em “Seria entretanto muito digno de censura 

que quem recebia tal obséquio não o 
procurasse pagar com um extremo de civilidade 
[...]”, o convite feito pela moça era uma 
armadilha para causar transtorno a Leonardo. 

II. Em “E que grosseiro seria ele se não aceitasse 
tão belo oferecimento?”, Leonardo aceitou o 
convite da moça pois estava interessado em 
desfrutar momentos de prazer com ela. 

III. Em “O Leonardo correu precipitadamente pelo 
caminho mais curto que encontrou; sem dúvida 
em busca de outro caldo [...]”, Leonardo estava 
fugindo da fúria do toma-largura. 

IV. Em “O toma-largura corre-lhe também ao 
alcance, sem dúvida para pedir-lhe que 
trouxesse desta vez quantidade que chegasse 
para um terceiro.”, o homem estava ansioso 
para bater em Leonardo. 

Apresentam explicações corretas para a ironia 
apenas as afirmativas: 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
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O texto a seguir refere-se às questões 03 e 04. 

 

O quinze 

 

Sentada na espreguiçadeira da sala, Conceição lia, com 
os olhos escuros intensamente absorvidos na brochura de 
capa berrante.[...] 
Conceição só a viu quando o ferrolho rangeu, abrindo: 
- Já de volta, Mãe Nácia? 
- E você sem largar esse livro! Até em hora de missa! 
A moça fechou o livro, rindo: 
- Lá vem Mãe Nácia com briga! Não é domingo? Estou 
descansando. 
Dona Inácia tomou o volume das mãos da neta e olhou o 
título: 
- E esses livros prestam para moça ler, Conceição? No 
meu tempo, moça só lia romance que o padre mandava... 
Conceição riu de novo: 
- Isso não é romance, Mãe Nácia. Você não está vendo? 
É um livro sério, de estudo... 
- De que trata? Você sabe que eu não entendo francês... 
Conceição, ante aquela ouvinte inesperada, tentou fazer 
uma síntese do tema da obra, procurando ingenuamente 
encaminhar a avó para suas tais idéias: 
- Trata da questão feminina, da situação da mulher na 
sociedade, dos direitos maternais, do problema... 
Dona Inácia juntou as mãos, aflita: 
- E minha filha, para que uma moça precisa saber disso? 
Você quererá ser doutora, dar para escrever livros? 
Novamente o riso da moça soou: 
- Qual o quê, Mãe Nácia! Leio para aprender, para me 
documentar... 
(QUEIROZ, Rachel de. Quatro romances de Rachel de Queiroz. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1960. p. 99.) 

 

03- Com base no trecho transcrito e nos 
conhecimentos sobre o romance O quinze, 
assinale a alternativa que apresenta a correta 
caracterização de Conceição. 

a) Destaca-se um componente realista na caracterização 
da personagem, identificada pelo apego de Conceição 
aos livros, como forma de alimentar seus sonhos 
românticos quanto às expectativas amorosas e de 
permanecer no plano da idealização. 

b) Emerge, ao final do romance, um traço realista 
na composição da protagonista quando suas 
iniciativas são objeto de punição representada 
pelo fracasso no amor, no voluntariado e na 
criação do filho de Chico Bento e Cordulina. 

c) O retrato de Conceição como personagem 
modernista firma-se por seu comportamento pouco 
convencional no que se refere à tradição feminina, 
ousando fundamentar-se com a leitura para 
conhecer mais e enfrentar os problemas sociais. 

d) A caracterização de Conceição como personagem 
modernista decorre de sua condição burguesa que lhe 
permite determinados confortos materiais, distanciando-a 
do ambiente de miséria predominante naquela região. 

e) Sobressai o aspecto modernista no perfil de Conceição 
através de sua condição solitária, incompatibilizando-
se com as causas sociais que requerem ação e 
solidariedade sem a interferência de idéias 
estrangeiras identificadas, no trecho, pelo livro francês. 

 

O texto a seguir refere-se à questão 04. 

 

Morte e Vida Severina 

 

[...] 
Minha pobreza tal é 
que não tenho presente melhor: 
trago papel de jornal  
para lhe servir de cobertor;  
cobrindo-se assim de letras  
vai um dia ser doutor. 
[...] 
(MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina e outros poemas 
em voz alta. 6. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1974. p. 109.) 

 

04- Com base nos conhecimentos sobre as obras Morte 
e vida severina e O Quinze, é correto afirmar: 

 

a) A pobreza enunciada pela personagem de Morte 
e vida severina contrasta com a opulência da 
família do presenteado, caracterizando a mesma 
subserviência observada entre Conceição e as 
personagens miseráveis de O Quinze. 

b) A pobreza enunciada pela personagem de Morte e 
vida severina é mera força de expressão porque 
aquele e a maioria dos outros presentes eram 
altamente valiosos, assim como as passagens 
adquiridas por Conceição para a viagem de navio 
da família de Chico Bento a São Paulo. 

c) A miséria experimentada pela família da criança 
recém-nascida, em Morte e vida severina, tem 
nesse assistencialismo um mero paliativo, 
contrastando com o êxito das personagens de O 
Quinze após a chegada a São Paulo. 

d) Em Morte e vida severina, a esperança de aquela 
criança vir a ser um doutor representa votos para 
a libertação da miséria, enquanto em O Quinze, 
Dona Inácia vê o investimento de Conceição 
como algo estranho e desnecessário. 

e) A expectativa de que aquela criança se torne um doutor 
em Morte e vida severina revela o desejo de sucesso e 
uma ilusão, enquanto a recusa de Conceição em se 
tornar doutora decorre da descrença na possibilidade 
de sua própria ascensão social. 



 

 

O texto a seguir refere-se à questão 05. 
 

Amar! 
 

Eu quero amar, amar perdidamente! 
Amar só por amar: Aqui...além... 
Mais Este e Aquele, o Outro e toda a gente... 
Amar! Amar! E não amar ninguém! 
 

Recordar? Esquecer? Indiferente! 
Prender ou desprender? É mal? É bem? 
Quem disser que se pode amar alguém 
Durante a vida inteira é porque mente! 
 

Há uma Primavera em cada vida: 
É preciso cantá-la assim florida, 
Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar! 
 

E se um dia hei de ser pó, cinza e nada 
Que seja a minha noite uma alvorada, 
Que me saiba perder...pra me encontrar... 
(ESPANCA, Florbela. Poesia de Florbela Espanca. v.2. Porto 
Alegre: L&PM, 2002. p. 80.) 
 
05- Com base no poema “Amar!”, nos conhecimentos 

sobre os poemas de Charneca em flor e no romance O 
primo Basílio, considere as afirmativas a seguir. 
I. A referência explícita à primeira pessoa no poema é 

uma marca presente na maioria dos demais textos 
de Charneca em flor a serviço da expressão da 
sensibilidade e da exposição dos conflitos íntimos. 

II. O uso dos pontos de exclamação e das 
reticências, prática freqüente nesse e em outros 
poemas da autora, corresponde, respectivamente, 
a um estado de exaltação sentimental e ao 
lamento pela frustração amorosa. 

III. O desprezo ao ato de recordar é um traço 
comum entre o sujeito lírico de “Amar!” e 
Luísa, em O primo Basílio, que está isenta 
tanto de lembranças, quando Basílio 
reaparece, quanto de remorsos ao trair Jorge. 

IV. A terceira estrofe do poema “Amar” 
corresponde a uma imagem em que se 
defende o amor a ser experimentado acima 
das limitações, como a da fidelidade, 
assemelhando-se ao estado de espírito de 
Luísa e Basílio durante a aventura em que se 
entregaram à paixão, apesar dos riscos. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


