
 

 

 
01. (Ufsc 2020)  Olham-se os quartos e todos aqueles homens, muitas vezes moços, sem moléstia comum, 

que não falam, que não se erguem da cama nem para exercer as mais tirânicas e baixas exigências da 
nossa natureza, que se urinam, que se rebolcariam no próprio excremento, se não fossem os cuidados dos 
guardas e enfermeiros, pensa-se profundamente, dolorosamente, angustiosamente sobre nós, sobre o que 
somos; pergunta-se a si mesmo se cada um de nós está reservado àquele destino de sermos nós mesmos, 
o nosso próprio pensamento, a nossa própria inteligência, que, por um desarranjo funcional qualquer, se há 
de encarregar de levar-nos àquela depressão de nossa própria pessoa, àquela depreciação da nossa 
natureza, que as religiões querem semelhante a 1Deus, àquela quase morte em vida. 

 
Parece tal espetáculo com os célebres cemitérios de vivos que um diplomata brasileiro, numa narração de 
viagem, diz ter havido em 2Cantão, na 3China. 

 
Nas imediações dessa cidade, um lugar apropriado de domínio público era reservado aos 4indigentes que se 
sentiam morrer. Dava-se-5lhes comida, roupa e o caixão fúnebre em que se deviam enterrar. Esperavam 
tranquilamente a Morte. 

 
Assim me pareceu pela primeira vez que deparei com tal quadro, com repugnância, que provoca a pensar 
mais profundamente sobre ele, e aquelas sombrias vidas sugerem a noção em torno de nós, de nossa 
existência e a nossa vida, só vemos uma grande abóbada de trevas, de negro absoluto. 6Não é mais o dia 
azul-cobalto e o céu ofuscante, não é mais o negror da noite picado de estrelas palpitantes; é a treva 
absoluta, é toda ausência de luz, é o mistério impenetrável e um não poderás ir além que confessam a 
nossa própria inteligência e o próprio pensamento. 
LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. O cemitério dos vivos. In: LIMA BARRETO, Afonso Henriques de. Diário do hospício; O cemitério dos 

vivos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 168-169. 
 

Com base na leitura do texto e na leitura integral de O cemitério dos vivos, escrita entre os anos de 1919 e 
1920, no contexto sócio-histórico e literário da obra e, ainda, de acordo com a variedade padrão da língua 
escrita, é correto afirmar que: 
01) a obra é um romance ficcional, ainda que escrito com base em memórias e reflexões presentes no 

diário em que Lima Barreto relata sua experiência como interno em um hospício.    
02) a escrita autobiográfica do autor de origem humilde, discriminado como mulato, denuncia a vida de 

seus antepassados quando trazidos para o Brasil em navios negreiros.     
04) a narrativa explora o remorso do protagonista Mascarenhas, que, num momento de perda da razão, 

assassina a própria esposa e é internado em um hospício.     
08) na frase sublinhada (referência 6), o ponto e vírgula pode ser substituído por dois-pontos sem prejuízo 

ao sentido do texto.     
16) o pronome oblíquo “lhes” (referência 5) retoma o referente “indigentes” (referência 4).     
32) o excerto faz referência à existência de um livro chamado “O cemitério dos vivos”, publicado na China, 

que inspirou o título da obra de Lima Barreto.     
64) as palavras “Deus” (referência 1), “Cantão” (referência 2) e “China” (referência 3) são grafadas com 

inicial maiúscula por se tratar de nomes próprios.    
  
02. (Enem PPL 2019)  A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente 

porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. No mais é uma 
continuação do exame de português, uma retórica mais difícil, a se desenvolver por este tema sempre o 
mesmo: Dona Dulce, moça de Botafogo em Petrópolis, que se casa com o Dr. Frederico. O comendador seu 
pai não quer porque o tal Dr. Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do 
colégio de irmãs. Esta escreve à mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para 
o rapaz. Está acabada a história. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai tem 
dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. 
Está aí o grande drama de amor em nossas letras, e o tema de seu ciclo literário. 

BARRETO, L. Vida e morte de MJ Gonzaga de Sá. Disponível em: www.brasiliana.usp.br. Acesso em: 10 ago. 2017. 
 

Situado num momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos 
aspectos. No fragmento, esse viés se fundamenta na 
a) releitura da importância do regionalismo.    
b) ironia ao folhetim da tradição romântica.    
c) desconstrução da formalidade parnasiana.    
d) quebra da padronização do gênero narrativo.    
e) rejeição à classificação dos estilos de época.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
 

O trecho que segue é da personagem Olga, de Triste Fim de Policarpo Quaresma, romance de Lima 
Barreto. 

 
O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar 
triste, abatido da gente pobre. (…) Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos 
e não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele “sopapo” que deixava ver a trama de varas, 
como o esqueleto de um doente. Por que ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar? 
(…) Não podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para uso próprio, o homem tem sempre 
energia para trabalhar relativamente. (…) Seria a terra? Que seria? E todas essas questões desafiavam a 
sua curiosidade, o seu desejo de saber, e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias, 
maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos!... 

(Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma) 
 
03. (Espm 2019)  É possível estabelecer um paralelo entre a passagem acima e outros textos da Literatura 

brasileira por apresentarem reflexões críticas em relação à miséria, similares ao pensamento de Olga. Essa 
abordagem ocorre nas referências abaixo, exceto em uma. Assinale o item cuja obra não é passível de 
ser relacionada com o exposto acima.   
a) Em Urupês, de Monteiro Lobato, a personagem Jeca Tatu, da zona rural do vale do Paraíba paulista, 

com sua “casa de sapé e lama faz sorrir aos bichos que moram em toca e gargalhar o João-de-Barro”.     
b) Em O Cortiço, de Aluísio Azevedo, João Romão, na sua ganância, “não comia um ovo, do que no 

entanto gostava imenso; vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores”.     
c) Em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, a carpideira afirma ao retirante Severino que 

naquela região do agreste “pouco existe o que lavrar”.     
d) Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o narrador apresenta a personagem Fabiano muitas vezes em 

condição de penúria, “encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra”.     
e) Em Duelo, de Guimarães Rosa, a personagem Timpim Vinte-e-Um vive na miséria, carrega umas 

mandioquinhas para a “mulher, que teve criança” e “não tem nada lá em casa p’ra ela comer”.     
  
04. (Ufu 2018)  Não sei – respondeu dona Carochinha – mas tenho notado que muitos dos personagens das 

minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade. 
Falam em correr mundo a fim de se meterem em novas aventuras. Aladino queixa-se de que sua lâmpada 
maravilhosa está enferrujando. A Bela Adormecida tem vontade de espetar o dedo noutra roca para dormir 
outros cem anos. O Gato de Botas brigou com o marquês de Carabás e quer ir para os Estados Unidos 
visitar o Gato Félix. Branca de Neve vive falando em tingir os cabelos de preto e botar rouge na cara. 
Andam todos revoltados, dando-me um trabalhão para contê-los. Mas o pior é que ameaçam fugir, e o 
Pequeno Polegar já deu o exemplo. 

LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. 33. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. p. 11. 
 

a) Explique como se dá o processo de intertextualidade no texto de Monteiro Lobato. 
b) Transcreva um exemplo de sequência textual narrativa e um exemplo de sequência textual descritiva, 

retiradas do texto.   
  
05. (Enem PPL 2017)  Chamou-me o bragantino e levou-me pelos corredores e pátios até ao hospício 

propriamente. Aí é que percebi que ficava e onde, na seção, na de indigentes, aquela em que a imagem do 
que a Desgraça pode sobre a vida dos homens é mais formidável. O mobiliário, o vestuário das camas, as 
camas, tudo é de uma pobreza sem par. Sem fazer monopólio, os loucos são da proveniência mais diversa, 
originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São de imigrantes italianos, 
portugueses e outros mais exóticos, são os negros roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos das 
janelas sobre uma esteira esmolambada e uma manta sórdida; são copeiros, cocheiros, moços de 
cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e 
proteção atira naquela geena social. 

BARRETO, L. Diário do hospício e O cemitério dos vivos. São Paulo: Cosac & Naify, 2010. 
 

No relato de sua experiência no sanatório onde foi interno, Lima Barreto expõe uma realidade social e 
humana marcada pela exclusão. Em seu testemunho, essa reclusão demarca uma 
a) medida necessária de intervenção terapêutica.     
b) forma de punição indireta aos hábitos desregrados.     
c) compensação para as desgraças dos indivíduos.     
d) oportunidade de ressocialização em um novo ambiente.     
e) conveniência da invisibilidade a grupos vulneráveis e periféricos.     
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06. (Unioeste 2017)  Com base no conto A nova Califórnia, de Lima Barreto, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Na descrição do Capitão Pelino, o narrador ironiza a literatura elitista, centrada na valorização da língua 

culta e das normas gramaticais.    
b) Ao discorrer sobre a forma como Raimundo Flamel tratava as crianças, o narrador expõe mazelas do 

tecido social e racial brasileiro.    
c) O erro do químico Flamel – semelhante ao do escritor francês Saint-Pierre, em relação aos escravos – 

foi desconsiderar o ambiente que o cercava.    
d) Ao apontar o único crime registrado na pacífica cidade de Tubiacanga, o narrador ironiza os que se 

valem do poder na defesa dos próprios interesses.    
e) Quando descobre o processo alquímico de fabricar ouro – a partir dos ossos das pessoas mortas – 

Raimundo Flamel é covardemente assassinado.    
 


