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Literatura – Literatura Brasileira – Médio [20 Questões] 
 

01 - (UFTM MG)      

A Maria recuou dous passos e pôs-se em guarda, pois também não era das que se receava 

com qualquer cousa.  

– Tira-te lá, ó Leonardo! 

– Não chames mais pelo meu nome, não chames... que tranco-te esta boca a socos... 

– Safa-te daí! quem te mandou pôr-se aos namoricos comigo a bordo? 

Isto exasperou o Leonardo; a lembrança do amor aumentou-lhe a dor da traição e o ciúme e 

a raiva de que se achava possuído transbordaram em socos sobre a Maria, que depois de 

uma tentativa inútil de resistência, desatou a correr, a chorar e a gritar (...). 

(Manuel Antônio de Almeida. Adaptado) 

 

O fragmento de Memórias de um Sargento de Milícias reflete um romance de costumes do 

Romantismo brasileiro porque 

a) abandona a visão da burguesia para expor o povo em toda sua simplicidade cotidiana. 

b) exalta o povo africano e todo o sofrimento passado no interior de um navio do tráfico 

negreiro. 

c) narra as contradições ocorridas entre a vida religiosa e sua contraparte material. 

d) constitui-se uma crônica voltada para a análise psicológica e crítica da sociedade por 

meio das experiências de um militar a bordo de um trem. 

e) revela a preocupação com a estética, que guia o autor em direção a uma perfeição 

formal de seu texto.  

 

02 - (UFTM MG)     

A Maria recuou dous passos e pôs-se em guarda, pois também não era das que se receava 

com qualquer cousa.  

– Tira-te lá, ó Leonardo! 

– Não chames mais pelo meu nome, não chames... que tranco-te esta boca a socos... 

– Safa-te daí! quem te mandou pôr-se aos namoricos comigo a bordo? 

Isto exasperou o Leonardo; a lembrança do amor aumentou-lhe a dor da traição e o ciúme e 

a raiva de que se achava possuído transbordaram em socos sobre a Maria, que depois de 

uma tentativa inútil de resistência, desatou a correr, a chorar e a gritar (...). 

(Manuel Antônio de Almeida. Adaptado) 
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Pela preocupação constante do autor com aspectos como a localização e a datação, essa 

obra distancia-se da fórmula tipicamente romântica. Outro aspecto que a distancia do 

Romantismo é 

a) a inclusão de um conflito racial entre as personagens principais do romance. 

b) a presença de um herói picaresco, que está à margem da sociedade. 

c) o padrão de ruptura temporal adotado pelo autor para situar a história. 

d) o constante desentendimento entre Leonardo e Maria Fernanda. 

e) a exaltação à natureza, marcada pela idealização de um passado histórico. 

 

03 - (FUVEST SP)     

Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei 

um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda 

a cidade. A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e traziao amimado, 

asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a 

escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da 

Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dous peraltas sem emprego. E de 

imperador! Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito 

Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, 

general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo o traquinas, e gravidade, certa 

magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que... Suspendamos a pena; não 

adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política, e 

do meu primeiro cativeiro pessoal. 

(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas) 

 

Considere as seguintes afirmações: 

 

I. Excesso de complacência e falta de limites assinalam não só a infância de Brás Cubas e a 

de Quincas Borba, referidas no excerto, mas também a de Leonardo (filho), das 

Memórias de um sargento de milícias. 

II. Uma formação escolar licenciosa e indisciplinada, tal como a relatada no excerto, 

responde, em grande parte, pelas características de Brás Cubas, Leonardo (filho) e 

Macunaíma, personagens tipicamente malandras de nossa literatura. 

III. A educação caracterizada pelo desregramento e pelo excesso de mimo, indicada no 

excerto, também é objeto de crítica em Libertinagem, de Manuel Bandeira, e Primeiras 

estórias, de Guimarães Rosa. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
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a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

 

04 - (FUVEST SP)     

Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei 

um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda 

a cidade. A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e traziao amimado, 

asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a 

escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da 

Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dous peraltas sem emprego. E de 

imperador! Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito 

Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, 

general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo o traquinas, e gravidade, certa 

magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que... Suspendamos a pena; não 

adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política, e 

do meu primeiro cativeiro pessoal. 

(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas) 

 

É correto afirmar que as festas do Espírito Santo, referidas no excerto, comparecem 

também em passagens significativas de: 

a) Memórias de um sargento de milícias, onde contribuem para caracterizar uma 

religiosidade de superfície, menos afeita ao sentido íntimo das cerimônias do que ao seu 

colorido e pompa exterior. 

b) O primo Basílio, tornando evidentes, assim, as origens ibéricas das festas religiosas 

populares do Rio de Janeiro do século XIX. 

c) Macunaíma, onde colaboram para evidenciar o sincretismo luso-afro-ameríndio que 

caracteriza a religiosidade típica do brasileiro. 

d) Primeiras estórias, cujos contos realizam uma ampla representação das tendências 

mágico-religiosas que caracterizam o catolicismo popular brasileiro. 

e) A hora da estrela, onde servem para reforçar o contraste entre a experiência rural-

popular de Macabéa e sua experiência de abandono na metrópole moderna. 

 

05 - (FUVEST SP)      
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Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei 

um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda 

a cidade. A mãe, viúva, com alguma cousa de seu, adorava o filho e traziao amimado, 

asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear a 

escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da 

Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dous peraltas sem emprego. E de 

imperador! Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito 

Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, 

general, uma supremacia, qualquer que fosse. Tinha garbo o traquinas, e gravidade, certa 

magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que... Suspendamos a pena; não 

adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política, e 

do meu primeiro cativeiro pessoal. 

(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas) 

 

Embora pertença à modalidade escrita da língua, este texto apresenta marcas de oralidade, 

que têm finalidades estilísticas. 

Dos procedimentos verificados no texto e indicados abaixo, o único que constitui marca 

típica da modalidade escrita é: 

a) uso de frase elíptica em “Uma flor, o Quincas Borba”. 

b) repetição de palavras como “nunca” e “pajem”. 

c) interrupção da frase em “Quem diria que...”. 

d) emprego de frase nominal, como em “E de imperador!” 

e) uso das formas imperativas “suspendamos” e “não adiantemos”. 

 

06 - (FUVEST SP)     

Tendo em vista as diferenças entre O primo Basílio e Memórias póstumas de Brás Cubas, 

conclui-se corretamente que esses romances podem ser classificados igualmente como 

realistas apenas na medida em que ambos: 

a) aplicam, na sua elaboração, os princípios teóricos da Escola Realista, criada na França 

por Émile Zola. 

b) se constituem como romances de tese, procurando demonstrar cientificamente seus 

pontos de vista sobre a sociedade. 

c) se opõem às idealizações românticas e observam de modo crítico a sociedade e os 

interesses individuais. 

d) operam uma crítica cerrada das leituras romanescas, que consideram responsáveis 

pelas falhas da educação da mulher. 
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e) têm como objetivos principais criticar as mazelas da sociedade e propor soluções para 

erradicá-las. 

 

07 - (FUVEST SP)      

Identifique a afirmação correta sobre A hora da estrela, de Clarice Lispector: 

a) A força da temática social, centrada na miséria brasileira, afasta do livro as 

preocupações com a linguagem, freqüentes em outros escritores da mesma geração. 

b) Se o discurso do narrador critica principalmente a própria literatura, as falas de 

Macabéa exprimem sobretudo as críticas da personagem às injustiças sociais. 

c) O narrador retarda bastante o início da narração da história de Macabéa, vinculando 

esse adiamento a um autoquestionamento radical. 

d) Os sofrimentos da migrante nordestina são realçados, no livro, pelo contraste entre suas 

desventuras na cidade grande e suas lembranças de uma infância pobre, mas vivida no 

aconchego familiar. 

e) O estilo do livro é caracterizado, principalmente, pela oposição de duas variedades 

lingüísticas: linguagem culta, literária, em contraste com um grande número de 

expressões regionais nordestinas. 

 

08 - (UFMG)      

Todas as alternativas apresentam características de Glaura – poemas eróticos, de Silva 

Alvarenga, EXCETO 

a) Expressão verossímil de afetos espontâneos 

b) Emprego simbólico de figuras da mitologia clássica 

c) Representação de um erotismo intenso e explícito 

d) Figuração de um lugar ameno com elementos da flora tropical 

 

09 - (UFMG)      

Todas as seguintes passagens de O homem, de Aluísio Azevedo, são representativas da 

estética realista-naturalista, EXCETO 

a) a não havia linhas de horizonte, não havia contornos definidos; era tudo uma 

acumulação de névoas, onde mal se pressentiam apagadas sombras. [a] E aos olhos de 

Magdá, tudo aquilo principiou de afigurar uma natureza em embrião, um mundo ainda 

informe, em estado gasoso; alguma coisa que já existia e que ainda não vivia: um ovo 

ainda não galado por Deus.  

b) Era a essa infeliz criança, tão cedo privada do amor de mãe, que o Conselheiro dedicava 

a melhor parte dos seus afetos [a] E era ainda essa criança, já mulher, que o desgraçado 

via agora escapar-lhe dos braços e fugir-lhe para a morte, arrastando atrás de si um 
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triste sudário de mágoas brancas, mágoas de donzela, mágoas flutuantes, que pareciam 

feitas de espuma 

c) Um candeeiro de querosene iluminava a pobre sala de duas braças de largura e três de 

comprimento, toda caiada de cima a baixo, e com uma pequena barra de roxo-terra. 

Havia um armário de pinho sem pintura, onde se guardava a louça, aquela grossa louça 

de doze vinténs o prato, e aquelas canecas de pó de pedra, onde eles tomavam café 

antes de levantar o dia.  

d) – Ora, aí tem! É a febre histérica! classificou logo o Dr. Lobão. E em resposta às 

perguntas do Conselheiro, despejou um chorrilho de nomes técnicos, dizendo que: 

“Aquilo não podia ser febre tifóide, nem ter sua origem na flegmasia encefálica, nem 

tampouco na alteração de algum órgão esplâncnicoa” 

 

10 - (UFMG)      

A respeito do romance O homem, é CORRETO afirmar que se trata 

a) de um relato das experiências eróticas vividas imaginariamente por uma moça 

constrangida pelas convenções sociais, mas que é movida por seus desejos e instintos 

sexuais. 

b) da história de uma moça com tendência para o crime, mas que luta interiormente, e 

com a ajuda de médicos especialistas, para superar essa tendência mórbida de seu 

caráter. 

c) de uma obra impregnada pelo senso da realidade, de modo que o comportamento da 

personagem principal se explica pelas lutas entre as classes da sociedade em que vive. 

d) de uma narrativa em que predominam os aspectos do mundo físico, particularmente os 

fenômenos da natureza, como os efeitos da luz do sol na vida dos animais e das plantas.  

 

11 - (UFMG)      

Todos os trechos que se seguem, de C aderno H, de Mário Quintana, expressam as 

concepções poéticas do autor, EXCETO  

a) Mover-se com a máxima amplitude dentro dos próprios limites.  

b) Ah, essas pequenas coisas, tão quotidianas, tão prosaicas às vezes, de que se compõe 

meticulosamente a tecitura de um poema 

c) Pertencer a uma escola poética é o mesmo que ser condenado à prisão perpétua.  

d) Os leitores são, por natureza, dorminhocos. Autor que os queira conservar não deve 

ministrar-lhes o mínimo susto. Apenas as eternas frases feitas.  

 

12 - (UFMG)      
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Assinale entre as seguintes alternativas, a que melhor descreve aspectos de O coronel e o 

lobisomem, de José Cândido de Carvalho. 

a) Romance em que a tônica recai sobre a construção das personagens, desenvolvidas a 

partir de uma linguagem marcada por neologismos e pelo humor, patente na distância 

entre a solenidade do coronel narrador e o ridículo das situações narradas. 

b) Romance cujo enredo retrata um coronel decadente, às voltas com o fantasma de um 

seu antepassado, que decide retornar ao mundo como lobisomem para cobrar dos 

vivos, mediante situações cômicas, o respeito à sua memória.  

c) Romance em que um coronel dono de terras enfrenta lobisomens, em clara parábola 

sobre o processo político dos anos 70 no Brasil, quando o governo militar enfrentou 

grupos de guerrilha rural, empenhados em transformar à força o regime de propriedade 

da terra. 

d) Romance em que a trama da linguagem se desenvolve paralelamente ao processo de 

autoconhecimento da personagem central, um fazendeiro rude, assombrado pelas 

memórias de seu próprio percurso, marcado pelo humor negro e pela solidão. 

 

13 - (UFMG)      

Um dos procedimentos de efeito cômico mais empregados em O coronel e o lobisomem 

consiste em o narrador referir-se a si mesmo como se fosse um outro. Em todas as 

seguintes passagens, ocorre esse tipo de efeito, EXCETO em 

a) De letra eu nem queria sentir o cheiro. O trabalho que Ponciano mais apreciava era o 

andar na poeira de um bom rabo-de-saia, serviço que ainda hoje é de minha especial 

inclinação. 

b) A bem dizer, sou Ponciano de Azeredo Furtado, coronel de patente, do que tenho honra 

e faço alarde. Herdei do meu avô Simeão terras de muitas medidas, gado do mais gordo, 

pasto do mais fino. 

c) Um pardavasco, apossado da minha ponderação, gritou que eu estava debochando do 

valente, pelo que logo um bolão de povo, em azoada de vivas e mais vivas, agarrou a 

minha pessoa e com ela caminhou até o centro do picadeiro. O gigantão, amarrado em 

dúzias de braços, escumava de ódio. Berrou, escarvou o chão com as patas. 

d) Meus dias no Sossego findaram quando fui pegado em delito de sem-vergonhismo em 

campo de pitangueiras. A pardavasquinha dessa intimidade de mato ganhou dúzia e 

meia de bolos e eu recriminação de fazer um frade de pedra verter lágrima. Simeão, 

sujeito severoso, veio do Sobradinho aquilatar o grau de safadeza do neto. 

 

14 - (UFMG)      
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A característica mais marcante das personagens dos contos de Tremor de terra, de Luiz 

Vilela, é 

a) a solidariedade cristã. 

b) a marginalidade social. 

c) o isolamento existencial. 

d) o desejo de sucesso. 

 

15 - (FUVEST SP)     

PROFUNDAMENTE 

 

Quando ontem adormeci 

Na noite de São João 

Havia alegria e rumor 

Estrondos de bombas luzes de Bengala 

Vozes cantigas e risos 

Ao pé das fogueiras acesas. 

 

No meio da noite despertei 

Não ouvi mais vozes nem risos 

(...) 

Onde estavam os que há pouco 

Dançavam 

Cantavam 

E riam 

Ao pé das fogueiras acesas? 

– Estavam todos dormindo 

Estavam todos deitados 

Dormindo 

Profundamente 

              * 

Quando eu tinha seis anos 

Não pude ver o fim da festa de São João 

Porque adormeci 

 

Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo 

Minha avó 

Meu avô 
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Totônio Rodrigues 

Tomásia 

Rosa 

Onde estão todos eles? 

 

– Estão todos dormindo 

Estão todos deitados 

Dormindo 

Profundamente. 

Manuel Bandeira, Libertinagem. 

  

No conhecido poema de Bandeira, aqui parcialmente reproduzido, a experiência do 

afastamento da festa de São João: 

a) é de ordem subjetiva e ocorre, primordialmente, no plano do sonho e da imaginação. 

b) reflete, em chave saudosista, o tradicionalismo que caracterizou a geração modernista 

de 1922. 

c) se dá predominantemente no plano do tempo e encaminha uma reflexão sobre a 

transitoriedade das coisas humanas. 

d) assume feição abstrata, na medida em que evita assimilar os dados da percepção 

sensível, registrados pela visão e pela audição. 

e) é figurada poeticamente segundo o princípio estético que prevê a separação nítida de 

prosa e poesia. 

 

16 - (CEFET RJ)      

TEXTO 2 

 

-“Vosmecê me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é: fasmisgerado… 

faz-me gerado… falmisgeraldo… familhas-gerado…? Disse, de golpe, trazia entre dentes 

aquela frase. Soara com riso seco. Mas, o gesto, que se seguiu, imperava-se de toda a rudez 

primitiva, de sua presença dilatada. Detinha minha resposta, não queria que eu a desse de 

imediato. E já aí outro susto vertiginoso suspendia-me: alguém podia ter feito intriga, 

invencionice de atribuir-me a palavra de ofensa àquele homem; que muito, pois, que aqui 

ele se fanabasse, vindo para exigir-me, rosto a rosto, o fatal, a vexatória satisfação? 

-“Saiba vosmecê que saí ind’hoje da Serra, que vim, sem parar, essas seis léguas, expresso 

direto pra mor de lhe perguntar a pregunta, pelo claro…” 

Se sério, se era. Transiu-se-me. 
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-“Lá, e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente, nem têm o legítimo – o 

livro que aprende as palavras… É gente pra informação torta, por se fingirem de menos 

ignorâncias… Só se o padre, no São Ão, capaz, mas com padres não me dou: eles logo 

engambelam… A bem. Agora, se me faz mercê, vosmecê me fala, no pau da peroba, no 

aperfeiçoado: o que é que é, o que já lhe preguntei?” 

Se simples. Se digo. Transfoi-se-me. Esses trizes: 

-Famigerado? 

-“Sim senhor” … “-e, alto, repetiu, vezes, o termo, enfim nos vermelhões da raiva, sua voz 

fora de foco. E já me olhava, interpelador, intimativo – apertava-me. Tinha eu que descobrir 

a cara. – Famigerado? Habitei preâmbulos. Bem que eu me carecia noutro interim, em 

indúcias. Como por socorro, espiei os três outros, em seus cavalos, intugidos até então, 

mumumudos. Mas, Damázio: 

-“Vosmecê declare. Estes aí são de nada não. São da Serra. Só vieram comigo, pra 

testemunho…” Só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço: o verivérbio. – 

Famigerado é enôxio, é: “célebre”, “notório”, “notável”… 

*…+ 

-Famigerado? Bem. É: “importante”, que merece louvor, respeito… 

-“Vosmecê agarante, pra a paz dass mães, mão na escritura?” 

Se certo! Era para se empenhar a barba. Do que o diabo, então eu sincero disse: 

- Olhe: eu, como o senhor me vê, com vantagens, hum, o que eu queria ma hora destas era 

ser famigerado – bem famigerado, o mais que pudesse!… 

-“Ah! Bem!…” –soltou, exultante. 

(ROSA, Guimarães. O Famigerado. In: __, Primeiras Estérias.) 

 

Assinale a opção FALSA. 

Em Guimarães Rosa, autor pós-modernista, 

a) a criatividade acaba por submeter-se à tirania ada gramática e dos dicionários dos 

outros, ainda que isso provoque multiplicações irreversíveis. 

b) o sertão aparece como uma forma de aprendizado sobre a vida, sobre a existência, não 

apenas do sertanejo, mas do homem. “O sertão é o mundo.” 

c) a linguagem é a verdadeira matéria e, ainda que calcada em aspectos do falar sertanejo, 

mistura-se à pesquisa erudita, à exploração sonora, sintática e semântica do português. 

d) o folclórico, o pitoresco e o documental cedem lugar a sua maneira nova de repensar as 

dimensões da cultura. 

e) o sertão não se restringe aos limites geográficos brasileiros, ainda que dele extraia a sua 

matéria-prima. 
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17 - (CEFET RJ)      

TEXTO 5 

 

Lira I (1ª parte) 

Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, 

que vivia de guardar alheio gado, 

de tosco trato, de expressões grosseiro, 

dois frios gelos e dos sóis queimado. 

tenho próprio casal e nele assisto; 

dá-me vinho, legume, fruta, azeite; 

das brancas ovelhinhas tiro o leite, 

e mais as finas lãs, de que me visto. 

Graças, Marília bela, 

Graças à minha estrela. 

(GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. In: NICOLA, José de. Literatura brasileira: das 

origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione, 1999. p. 116.) 

 

“O Arcadismo, Setecentismo ou Neoclassicismo é o período que caracteriza principalmente 

a segunda metade do século XVIII, tingindo as artes de uma nova tonalidade burguesa.” 

(NICOLA, José de. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione, 1999. p. 

106.) 

 

Assinale a alternativa que NÃO caracteriza este período literário. 

a) Os modelos seguidos são os clássicos greco-latinos e os renascentistas, embora a 

mitologia pegã não venha a constituir-se como elemento estético. 

b) Os árcades, inspirados na frase de Horácio, fugere urbem (“fugir da cidade”), voltam-se 

para a natureza em busca de uma nova vida simples, bucólica, pastoril. 

c) O fingimento peótico justifica-se pela contradição entre a realidade do progresso 

urbano e o mundo bucólico idealizado pelos árcades. 

d) O uso de pseudônimos pastoris transparece: o pobre pastor Dirceu é o Dr. Tomás 

Antônio Gonzaga. 

e) O carpe diem (“gozar o dia”) horaciano, que consiste no princípio de viver o presente, é 

uma postura típica também dos árcades. 

 

18 - (EFOA MG)      

Triste Fim de Policarpo Quaresma, como narrativa datada, tem certamente um lugar de 

destaque na Literatura Brasileira. A respeito da obra, somente é CORRETO deduzir que: 
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a) apresenta uma revisão conceitual de todas as temáticas até então exploradas, 

especialmente aquelas cuja maior manifestação se deu no Romantismo, quais sejam o 

amor e a morte. 

b) revitaliza o indianismo romântico uma vez que o protagonista não mede esforços para 

implantar o tupi-guarani como língua oficial do país, além de defender o 

restabelecimento de outros costumes, a exemplo dos rituais de encontro e despedida. 

c) utiliza uma técnica de narração verdadeiramente inovadora, pela pluralidade das vozes 

narrativas, pelo dinamismo do ritmo das ações e pela incorporação do monólogo 

interior. 

d) rejeita as tentativas de pseudo-objetividade do movimento pós-romântico e investe 

numa dicção plena de sugestões e de atmosferas, em que o registro dos fatos é apenas 

pano de fundo para a crise individual que é posta em cena. 

e) representa os problemas que são da sociedade brasileira como um todo mas que, 

através do jogo ficcional e pela dramatização particular, apontam para sentidos muito 

mais precisos porque recontextualizados e focalizados pelo olhar atento e crítico do 

sujeito narrador. 

 

19 - (EFOA MG)      

Pela leitura de A Faca de Dois Gumes, de Fernando Sabino, é CORRETO afirmar que se trata 

de: 

a) uma novela policial, pela minuciosa e detalhista construção de seu enredo, no qual 

estão presentes todos os ingredientes básicos: o crime, a(s) vítima(s), o criminoso e o 

detetive que tudo esclarece no final. 

b) uma novela de ação, pela predominância dos atos praticados por um sujeito 

protagonista que, assim, determina o enredo e o desfecho. 

c) uma novela realista, pela ênfase na existência de um triângulo amoroso, pela exploração 

da linguagem regionalista e pela intenção moralizante de que o crime não compensa. 

d) Uma novela de terror, pela riqueza de detalhes macabros e pelo evidente apelo aos 

elementos sobrenaturais, que acabam sendo responsáveis pelo tom com que se constrói 

a narrativa. 

e) uma novela de suspense, pela lentidão com que as ações são narradas, levando o leitor 

a experimentar as mesmas dúvidas que o narrador experimenta. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 20 

  

    

ORAÇÃO A TERESINHA DO MENINO JESUS 
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Perdi o jeito de sofrer. 

Ora essa. 

Não sinto mais aquele gosto cabotino da tristeza. 

Quero alegria! Me dá alegria, 

Santa Teresa! 

Santa Teresa não, Teresinha... 

Teresinha... Teresinha... 

Teresinha do Menino Jesus. 

(...) 

                    (Manuel Bandeira, Libertinagem) 

 

20 - (FUVEST SP)      

Sobre este trecho do poema, só NÃO é correto afirmar o que está em: 

a) Ao preferir Teresinha a Santa Teresa, o eu-lírico manifesta um desejo de maior 

intimidade com o sagrado, traduzida, por exemplo, no diminutivo e na omissão da 

palavra “Santa”. 

b) O feitio de oração que caracteriza estes versos não é caso único em Libertinagem nem é 

raro na poesia de Bandeira. 

c) Embora com feitio de oração, estes versos utilizam principalmente a variedade coloquial 

da linguagem. 

d) Em “do Menino Jesus”, qualificativo de Teresinha, pode-se reconhecer um eco da 

predileção de Bandeira pelo tema da infância, recorrente em Libertinagem e no 

conjunto de sua poesia. 

e) Apesar de seu feitio de oração, estes versos manifestam intenção desrespeitosa e 

mesmo sacrílega em relação à religião estabelecida. 
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GABARITO:  

 

1) Gab: A 

 

2) Gab: B 

 

3) Gab: A 

 

4) Gab: A 

 

5) Gab: E 

 

6) Gab: C 

 

7) Gab: C 

 

8) Gab: C 

 

9) Gab: B 

 

10) Gab: A 

 

11) Gab: D 

 

12) Gab: A 

 

13) Gab: B 

 

14) Gab: C 

 

15) Gab: C 

 

16) Gab: A 

 

17) Gab: A 

 

18) Gab: E 

 

19) Gab: B 

 

20) Gab: E  


