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QUESTÃO 1.  
Relacione a função da literatura predominante aos comentários que seguem e marque a opção correta: 
I. Função social 
II. Função estética 
III. Função catártica 
 
(   ) A Literatura engajada convoca – explícita ou implicitamente – a participação em movimentos ou questões graves 

da época. 
(   ) A literatura provoca nossos sentidos e emoções; é a forma expressiva como a linguagem é trabalhada. 
(   ) É uma espécie de descarga emocional que provoca certo alívio das tensões. 
 
(A) I – II – III. 
(B) II – I – III. 
(C) III – II – I. 
(D) II – III – I. 
 
Leia o trecho do poema abaixo: 
 

“Como dois e dois são quatro 
Sei que a vida vale a pena 

Embora o pão seja caro 
E a liberdade pequena...” 

Ferreira Gullar 
QUESTÃO 2.  
O trecho acima apresenta a função literária: 
(A) estética 
(B) social 
(C) catártica 
(D) poética 
 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões 03 e 04. 
 
Os Poemas 
 
Os poemas são pássaros que chegam 
não se sabe de onde e pousam 
no livro que lês. 
 

Quando fechas o livro, eles alçam vôo 
como de um alçapão. 
Eles não têm pouso 
nem porto 
alimentam-se um instante em cada par de mãos 
e partem. 

 
E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 
no maravilhado espanto de saberes 
que o alimento deles já estava em ti... 

(QUINTANA, Mário. In: Esconderijos do Tempo. Porto Alegre: L&amp;M, 1980.) 
 
Leia o trecho abaixo: 
Os poemas são pássaros que chegam 
não se sabe de onde e pousam 
no livro que lês. 
 
QUESTÃO 3.  
O trecho acima é um exemplo de linguagem: 
(A) conotativa 
(B) denotativa 
(C) real 
(D) personificada 



QUESTÃO 4.  
Identifique o gênero literário presente no poema “Os pássaros”. 
(A) dramático 
(B) narrativo 
(C) épico 
(D) lírico 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões 05, 06 e 07. 
 
LAVÍNIA: (sacode Vicente) Vicente! Não ouve o apito do trem? 
Desistiu de ir?  
VICENTE: Não. Eu vou. Preciso ir. Eu mando notícias. 
LAVÍNIA: Amanhã mesmo?  
VICENTE: Amanhã. Adeus. 
LAVÍNIA: Adeus. (Beijam-se com amor.) 
 

Jorge de Andrade 
QUESTÃO 5.  
O texto pode ser classificado como: 
(A) dramático 
(B) narrativo 
(C) épico 
(D) lírico 
 
QUESTÃO 6.  
Os trechos “(sacode Vicente)” e “(Beijam-se com amor)” são exemplos de: 
(A) diálogos 
(B) rubricas 
(C) ações criadas pelos atores 
(D) interferência externa do narrador 
 
QUESTÃO 7.  
Esses mesmos trechos, que normalmente aparecem destacados no texto, em  uma atuação teatral constituem: 
(A) necessidades,  porque as  encenações  precisam ser  fiéis  às  diretrizes do autor. 
(B) possibilidade, porque  o texto pode ser  mudado, assim  como outros  elementos. 
(C) exigência, porque  elas  determinam as características do texto teatral. 
(D) imposição,  porque elas  anulam a autonomia do diretor. 
 
QUESTÃO 8.  
Observe a Capa da revista Veja abaixo e marque a opção correta em relação ao tipo de linguagem utilizada: 

 
(A) a frase “devorando o planeta” foi utilizada em seu sentido conotativo, assumindo assim seu valor literal. 
(B) o vocábulo “planeta” foi utilizado em seu sentido conotativo, sendo então responsável pelo entendimento pleno da 

capa. 
(C) a frase “devorando o planeta” está sendo empregado em seu sentido conotativo, ou seja, seu sentido figurado. 
(D) a linguagem denotativa é usada em textos que possibilitam diversas interpretações, como na capa acima. 
 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões 09 e 10. 
 

“Fizeram alto. E Fabiano depôs no chão parte da carga, olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali 
na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os meninos, que se adiantavam, 
aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, 



nem acreditava nela. Preparara-a lentamente, adiara-a, tornara a prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava 
definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério? 

Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando 
em coisas alheias: o chiqueiro e o curral, que precisavam conserto, o cavalo de fábrica, bom companheiro, a égua 
alazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. 

E os pés dele esmoreciam, as alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas 
chiavam de novo no caminho coberto de seixos.” 
 

(Vidas secas - Graciliano Ramos) 
Vocabulário: 
Esmorecer - enfraquecer 
Alpercatas – sandálias 
Seixo - fragmento de rocha  
 
QUESTÃO 9.  
Em relação ao gênero literário, como pode ser classificado o texto acima: 
(A) dramático 
(B) narrativo 
(C) épico 
(D) lírico 
 
QUESTÃO 10.  
Marque a opção correta em relação ao texto: 
(A) o trecho apresenta foco narrativo em 1ª pessoa, pois Fabiano narra as suas experiências. 
(B) no trecho não há um narrador específico, pois se trata de um texto dramático. 
(C) o foco narrativo encontra-se em 3ª pessoa, pois o narrador é onisciente. É o próprio narrador que revela o interior 

dos personagens através de monólogos interiores. 
(D) o texto acima, por ser dramático, apresenta como foco narrativo a 2º pessoa. Dessa forma, o sofrimento de 

Fabiano torna-se mais evidente. 
 
QUESTÃO 11.  
É correto afirmar sobre o Trovadorismo que 
(A) os poemas são produzidos para ser encenados. 
(B) as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. 
(C) nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. 
(D) as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. 
 
QUESTÃO 12.  
As obras literárias produzidas durante o Renascimento privilegiam as seguintes características, exceto: 
(A) Recuperação de temas da Antiguidade Clássica. 
(B) Perspectiva humanista. 
(C) Racionalismo. 
(D) Metafísica e religiosidade. 
 
QUESTÃO 13.  
As primeiras manifestações literárias que se registram na Literatura Brasileira referem-se a:  
(A) Literatura informativa sobre o Brasil (crônica) e literatura didática, catequética (obra dos jesuítas). 
(B) Romances e contos dos primeiros colonizadores. 
(C) Poesia épica e prosa de ficção. 
(D) Obras de estilo clássico, renascentista. 
 
Texto para a próxima questão: 

 
“De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito 

grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, 
até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém 
a terra em si é de muito bons ares [...]. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta 
gente.” 

Carta de Pero Vaz de Caminha. In: MARQUES, A.; BERUTTI, F.; FARIA, R. História moderna através de textos. São Paulo: 
Contexto, 2001. 

 

QUESTÃO 14.  
O trecho acima foi retirado da Carta de Pero Vaz de Caminha, documento importante do: 
A) Romantismo 
B) Arcadismo 
C) Quinhentismo 
D) Barroco 



O soneto abaixo transcrito pertence à obra de Gregório de Matos Guerra. Leia-o com atenção: 

 
"Ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade, 
É verdade, Senhor, que hei delinqüido, 

Delinqüido vos tenho e ofendido, 
Ofendido vos tem minha maldade. 

Maldade, que encaminha a vaidade, 
Vaidade, que todo me há vencido; 

Vencido quero ver-me e arrependido, 
Arrependido a tanta enormidade. 
Arrependido estou de coração, 

De coração vos busco, dai-me os braços, 
Abraços, que me rendem vossa luz. 

Luz, que claro me mostra a salvação, 
A salvação, pretendo em tais abraços, 

Misericórdia, amor, Jesus, Jesus. 
 
QUESTÃO 15.  
Agora, responda: Gregório de Matos Guerra escreveu: (0,5 ponto) 
(A) apenas poesia sacra 
(B) poesia lírica, religiosa e amorosa e sátiras 
(C) poesia lírica e satírica 
(D) apenas poesia lírica 
 
QUESTÃO 16.  
Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo: A linguagem ______, o paradoxo, ________ e o 
registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia ________.  
(A) simples; a antítese; parnasiana.  
(B) rebuscada; a antítese; barroca.  
(C) objetiva; a metáfora; simbolista.  
(D) subjetiva; o verso livre; romântica.  
 
Leia o trecho abaixo e responda à próxima questão: 

"Nasce o Sol, e não dura mais que um dia. 
Depois da luz, se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria." 
 
QUESTÃO 17.  

Na estrofe acima, de um soneto de Gregório de Matos Guerra, a principal característica do Barroco é: 

(A) culto à natureza 
(B) a utilização de rimas alternadas 
(C) a forte presença de antíteses 
(D) culto do amor cortês 
 
 
Leia as afirmações abaixo sobre o Arcadismo brasileiro.  
 
I. Os poetas árcades colocavam-se como pastores para realizarem, dessa forma, o ideal de uma vida simples em 

contato com a natureza.  
II. O Arcadismo brasileiro, embora tenha reproduzido muito dos modelos europeus, apresentou características 

próprias, como a incorporação do elemento indígena e a sátira política.  
III. O tema do "Carpe diem", em que o poeta expressa o desejo de aproveitar intensamente o momento presente, 

fugaz e passageiro, foi ignorado pelos árcades brasileiros, excessivamente racionalistas.  
 
QUESTÃO 18.  
Quais estão corretas?  
(A) Apenas I.  
(B) Apenas III.  
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas II e III.  
 
 
 



QUESTÃO 19.  
Quanto à linguagem árcade, quais alternativas estão ERRADAS:  
 
I. prefere a ordem indireta, tal como no latim literário;  
II. tornou-se artificial, pedante, inatural; 
III. procura o comedimento, a impessoalidade, a objetividade;  
IV. manteve as ousadias expressionais do Barroco;  
V. promove um retorno às “virtudes clássicas” da clareza, da simplicidade e da harmonia.  
 
(A) II, IV, V  
(B) III, IV  
(C) II, V  
(D) I, II, IV  
 
QUESTÃO 20.  
Considere a imagem abaixo e assinale a observação correta acerca do fenômeno artístico moderno nela evidente: 

 
(A) A imagem constitui um exemplo moderno de desconstrução, uma vez que associa uma obra clássica a um produto 

popular.  
(B) Na imagem percebe-se o recurso da intertextualidade, uma vez que remete explicitamente a uma obra marcada 

pela tradição histórica.  
(C) A imagem constitui cópia, especificamente chamada, em nomenclatura artística, de plágio.  
(D) A obra mantém-se clássica, apesar da interferência de um artista moderno, pois não evita a lembrança do original. 
 
 

 


