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 QUESTÃO 1

Literatura

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 5

Instruções

 QUESTÃO 2

Pela ampla janela entra o barulho da manhã na cidade e sai
o das máquinas de escrever da antessala.

ABELARDO I, ABELARDO II e o CLIENTE

ABELARDO I (Sentado em conversa com o Cliente. Aperta
um botão, ouve-se um forte barulho de campainha.)
— Vamos ver...
ABELARDO II (Veste botas e um completo de domador de
feras. Usa pastinha e enormes bigodes retorcidos. Monóculo.
Um revólver à cinta.) — Pronto Seu Abelardo.
ABELARDO I — Traga o dossiê desse homem.
ABELARDO II — Pois não! O seu nome?
CLIENTE (Embaraçado, o chapéu na mão, uma gravata de
corda no pescoço magro.) — Manoel Pitanga de Moraes.
ABELARDO II — Profissão?
CLIENTE — Eu era proprietário quando vim aqui pela primeira
vez. Depois fui dois anos funcionário da Estrada de Ferro
Sorocabana. O empréstimo, o primeiro, creio que foi feito
para o parto. Quando nasceu a menina...
ABELARDO II — Já sei. Está nos IMPONTUAIS. (Entrega o
dossier reclamado e sai.)
ABELARDO I (Examina) — Veja! Isto não é comercial, seu
Pitanga! O senhor fez o primeiro empréstimo em fins de 29.
Liquidou em maio de 1931. Fez outro em junho de 31,
estamos em 1933. Reformou sempre. Há dois meses
suspendeu o serviço de juros... Não é comercial...
O CLIENTE — Exatamente. Procurei o senhor a segunda
vez por causa da demora de pagamento na Estrada, com a
Revolução de 30. A primeira foi para o parto. A criança já
tinha dois anos. E a Revolução em 30... Foi um mau sucesso
que complicou tudo...
ABELARDO I — O senhor sabe, o sistema da casa é reformar.
Mas não podemos trabalhar com quem não paga juros...
Vivemos disso. O senhor cometeu a maior falta contra a
segurança do nosso negócio e o sistema da casa...
O CLIENTE — Há dois meses somente que não posso pagar
juros.
ABELARDO I — Dois meses. O senhor acha que é pouco?
O CLIENTE — Por isso mesmo é que eu quero liquidar. Entrar
num acordo. A fim de não ser penhorado. Que diabo! O senhor
tem auxiliado tanta gente. É o amigo de todo mundo... Por
que comigo não há de fazer um acordo?
ABELARDO I — Aqui não há acordo, meu amigo. Há
pagamento!
ANDRADE, Oswald. O Rei da Vela. São Paulo: Globo, 2003. p. 39-40.

O fragmento destacado da obra “O Rei da Vela”
A) denuncia a competição psicológica entre os amigos

Abelardo I e Abelardo II.
B) traz como temática principal as relações comerciais no

Brasil a partir da década de 30.
C) revela as relações de força entre a aristocracia e a

burguesia brasileiras no contexto da Revolução de 30.

D) traduz as relações de poder entre os políticos, os
burgueses e os aristocratas brasileiros  na década de 30.

E) denuncia a exploração inescrupulosa de burgueses
agiotas que enriqueciam cada vez mais com a crise
econômica deflagrada no país.

Pingo de chuva

O que penso,
O que digo,
O que sou...
Pingo de chuva no mar.

KOLODY, Helena. Pingo de chuva. Viagem no espelho e vinte e um
poemas inéditos. Curitiba: Criar Edições. 2004. p. 43.

Nesses versos, o eu poético
A) acredita, assumindo a sua participação no contexto em

que se insere, que sua existência traz significativas
mudanças sociais.

B) vê sua ideologia, sua existência, como elementos
mínimos que compõem a vasta realidade em que está
inserido.

C) constata a dificuldade em se fazer presente no cotidiano,
através de seus versos.

D) considera suas ideias desnecessárias às demandas do
mundo em que vive.

E) crê na sua força discursiva para mudar as mazelas do
mundo.

 QUESTÃO 3
Sem conhecer ainda as nossas heroínas, já o leitor

começa a lamentar a sorte da futura mulher de Mendonça. É
mais uma vítima, dirá o leitor, imolada ao capricho ou à
necessidade. Assim é. Carolina devia casar-se daí a alguns
dias com Mendonça, e era isso o que lamentava a amiga
Lúcia.

— Pobre Carolina!
— Boa Lúcia!
Carolina é uma moça de vinte anos, alta, formosa,

refeita. Era uma dessas belezas que seduzem os olhos
lascivos, e já por aqui ficam os leitores sabendo que
Mendonça é um desses, com a circunstância agravante de
ter meios com que lisonjear os seus caprichos.

Bem vejo como me poderia levar longe este último ponto
da minha história; mas eu desisto de fazer agora uma sátira
contra o vil metal (por que metal?); e bem assim não me dou
ao trabalho de descrever a figura da amiga de Carolina.

Direi somente que as duas amigas conversavam no
quarto de dormir da prometida noiva de Mendonça.

Depois das lamentações feitas por Lúcia à sorte de
Carolina, houve um momento de silêncio. Carolina empregou
algumas lágrimas; Lúcia continuou: — E ele?

— Quem?
— Fernando.
— Ah! Esse que me perdoe e me esqueça; é tudo quanto

posso fazer por ele. Não quis Deus que fôssemos felizes;
paciência!

ASSIS, Machado de. Carolina. Contos. São Paulo: Ática. 1993. p. 55-56.
(Série Bom Livro).
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A partir da leitura do fragmento e do conto “Carolina”, em sua totalidade, é correto o que se afirma em
A) O narrador discorda da possível análise que o leitor fará do perfil e da história de Carolina.
B) A decepção de Lúcia em relação à atitude de Carolina é justificada pelo sentimento que ela nutria por Mendonça.
C) O conto traz ao leitor, como tema principal, a denúncia dos interesses materiais e a futilidade da aparência, através das

figuras de Carolina e Lúcia.
D) O sujeito narrador, em sua onisciência, apresenta para o leitor, de forma explícita, os verdadeiros interesses de Mendonça

em relação à Carolina.
E) A personagem Carolina, por não ter direito a escolher com que quer se casar, representa a subjugação a que as mulheres

se submetem numa sociedade patriarcal.
 QUESTÃO 4

— Paixões da Rita! exclamou o Bruno com uma risada. Uma por ano! Não contando as miúdas!
— Não! isso é que não! Quando estou com um homem não olho pra outro!
Leocádia, que era perdida pela mulata, saltara-lhe ao pescoço ao primeiro encontro, e agora, defronte dela, com as

mãos nas cadeiras, os olhos úmidos de comoção, rindo, sem se fartar de vê-la, fazia-lhe perguntas sobre perguntas:
— Mas por que não te metes tu logo por uma vez com o Firmo? Por que não te casas com ele?
— Casar? protestou a Rita. Nessa não cai a filha de meu pai! Casar? Livra! Para quê? Para arranjar cativeiro? Um

marido é pior que o diabo; pensa logo que a gente é escrava! Nada! Qual! Deus te livre! Não há como viver cada um senhor e
dono do que é seu!

E sacudiu todo o corpo num movimento de desdém que lhe era peculiar.
— Olha só que peste! considerou Augusta, rindo, muito mole, na sua honestidade preguiçosa.
Esta também achava infinita graça na Rita Baiana e seria capaz de levar um dia inteiro a vê-la dançar o chorado.

AZEVEDO,  Aluísio. O Cortiço. São Paulo: Scipione, 1985, p. 36.

O fragmento, retirado da obra “O Cortiço”, apresenta diálogos que vão caracterizando a personagem Rita Baiana.
Comparando o texto em análise, contextualizado na obra, e o conto “Carolina” de Machado de Assis, é correto afirmar:
A) Carolina, ao contrário de Rita Baiana, casa-se por amor, sobretudo, e também por dignidade.
B) Rita Baiana, ao contrário de Carolina, apresenta o perfil de uma mulher transgressora, que assume sua liberdade de escolha.
C) As duas personagens são frutos de uma sociedade patriarcal, que reserva à mulher o espaço da opressão e do silenciamento.
D) As personagens, embora sejam de classes sociais diferentes, apresentam o mesmo comportamento diante do conceito

de casamento.
E) A personagem Carolina, ao submeter-se a um casamento sem amor, é a única que evidencia, na obra, a condição determinista

do homem como produto do meio.

 QUESTÃO 5
Quando, girando e rodando, de oriente para ocidente, meia-volta perfeita foi completada, a península começou a cair.

Nesse preciso instante, e em sentido absolutamente rigoroso, se podem as metáforas, como transportadoras do literal
sentido, ser rigorosas, Portugal e Espanha foram dois países de pernas para o ar.
SARAMAGO. José. A jangada de pedra. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 277.

A partir da leitura do fragmento e da obra em sua totalidade, é correto afirmar que, da análise de “A jangada de pedra”, a única
afirmativa sem comprovação no contexto é a
A) O texto pode ser considerado uma epopeia do povo ibérico, que se vê separado do continente europeu.
B) O percurso da jangada de pedra — durante toda a narrativa, é confuso e, a todo momento, muda de direção.
C) O título da obra faz referência ao fato insólito do deslocamento da Península Ibérica pelo Oceano Atlântico em direção à

América.
D) A representação da jangada de pedra e de suas mudanças de rota não interfere no destino dos povos ibéricos, que mantêm

seus valores, sua cultura e suas espectativas.
E) A metáfora de Portugal e Espanha de “pernas para o ar” sugere o caos em que esses dois países se encontravam com

o desligamento da Península Ibérica do restante do continente europeu.

*  *  *




