
 

 

Tarefa Mínima 10 – 2ª Série – Português 
Professor Flávio 

 
01. (Enem 2020) Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua 

portuguesa é emprestada ao Brasil; certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, 
sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras 
ásperas dos proprietários da língua; sabendo, além, que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, 
com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se, 
diariamente, surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma – usando do 
direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como 
língua oficial e nacional do povo brasileiro. 

BARRETO, L. Triste fim de Policarpo Quaresma. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 26 jun. 2012 
 

Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma-padrão justifica-se 
pela  
a)  situação social de enunciação representada.    
b)  divergência teórica entre gramáticos e literatos.    
c)  pouca representatividade das línguas indígenas.    
d)  atitude irônica diante da língua dos colonizadores.    
e)  tentativa de solicitação do documento demandado.    

  
02. (Ufrgs 2020) Considere as seguintes afirmações sobre os romances abaixo. 

I.  A personagem Bertoleza, de O cortiço, representa um entrave às ambições de João Romão de 
ascender socialmente, razão pela qual ele planeja devolvê-la ao seu antigo senhor, na condição de 
escrava que era. 

II.  Euclides da Cunha narra, em “A luta”, terceira parte de Os sertões, as formas de organização e as 
estratégias de combate dos sertanejos, liderados por Antonio Conselheiro, que derrotam o Exército 
Republicano. 

III.  O personagem Ricardo Coração dos Outros, em Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é 
um músico popular, que goza da estima da mais alta sociedade carioca, por ser a expressão 
característica da alma nacional. 

 
Quais estão corretas?  
a)  Apenas I.    
b)  Apenas III.    
c)  Apenas I e II.    
d)  Apenas II e III.    
e)  I, II e III.    

  
03. (Ufpr 2019) Considere o seguinte trecho do romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto:  

 
Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade, a cuja 
existência o governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes impostos, empregados em obras inúteis e 
suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro. 

(Clara dos Anjos, p. 38.)  
 

Com base no trecho selecionado e na leitura integral do romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto, 
assinale a alternativa correta.   
a)  O narrador é imparcial ao descrever os cenários do subúrbio e de outros pontos da cidade, 

demonstrando neutralidade na constatação das diferenças entre as regiões.     
b)  O subúrbio é descrito ora de modo realista, ora de modo idealizado, contribuindo para a construção de 

uma visão, por vezes, romantizada da pobreza.     
c)  O narrador disseca com rigor quase sociológico os problemas políticos da época, citando fatos e 

personagens históricos reais que se misturam à narrativa.     
d)  O romance apresenta o ambiente do subúrbio aliando a descrição pormenorizada do espaço físico à 

caracterização dos personagens que o habitam.     
e)  Os vários bairros e personagens que estão nos arredores da linha férrea do trem urbano são descritos 

como um conjunto indiferenciado, como se cada bairro não tivesse sua característica própria.     
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04. (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.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

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) 
  
05. (Espm 2019) Em Lima Barreto, a sequência grande de perguntas ao longo do texto configura o:   

a)  discurso direto, em que há reprodução da fala da personagem ou do diálogo entre personagens.     
b)  discurso indireto, em que o narrador conta aos leitores o que a personagem disse. Não há travessão.     
c)  discurso indireto livre, em que há o pensamento da personagem, expresso pelo narrador, em meio à 

narrativa.     
d)  solilóquio, em que a personagem extravasa os seus pensamentos e emoções em monólogos, sem 

dirigir-se especificamente a qualquer ouvinte.     
e)  fluxo da consciência, em que há transcrição do complexo processo de pensamento não-linear de uma 

personagem, com o raciocínio lógico entremeado com impressões pessoais momentâneas e exibindo os 
processos de associação de ideias.    

  
06. (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”.     

  
07. (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. 
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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.   
  
08. (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.     

  
09. (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.    
  
10.  (Unesp 2017) Trata-se de uma obra híbrida que transita entre a literatura, a história e a ciência, ao unir a 

perspectiva científica, de base naturalista e evolucionista, à construção literária, marcada pelo fatalismo 
trágico e por uma visão romântica da natureza. Seu autor recorreu a formas de ficção, como a tragédia e a 
epopeia, para compreender o horror da guerra e inserir os fatos em um enredo capaz de ultrapassar a sua 
significação particular. 

(Roberto Ventura. “Introdução”. In: Silviano Santiago (org.). Intérpretes do Brasil, vol. 1, 2000. Adaptado.) 
 

Tal comentário crítico aplica-se à obra  
a)  Capitães da Areia, de Jorge Amado.    
b)  Vidas secas, de Graciliano Ramos.    
c)  Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto.    
d)  Os sertões, de Euclides da Cunha.    
e)  Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa.    
  

11.  (Uem 2016) Assinale o quer for correto sobre a obra Eu e outras poesias e sobre seu autor, Augusto dos 
Anjos.  
01)  Em Eu e outras poesias podem ser encontrados alguns dos temas mais presentes na obra de Augusto 

dos Anjos, tais como o amor ingênuo e platônico (fruto da influência da segunda geração romântica) e 
a exaltação de elementos nacionais que, não obstante, é feita de maneira crítica e mordaz.    

02)  Um dos aspectos mais chamativos nos poemas de Augusto dos Anjos – verificável em Eu e outras 
poesias – é sua negação da ciência, que é vista como um elemento capaz de reduzir as possibilidades 
de aprimoramento humano presentes na intuição de cunho sentimental.    

04)  Apesar do título, o volume Eu e outras poesias apresenta exemplos de produções pouco recorrentes na 
obra de Augusto dos Anjos: o conto O alienista, que se configura como uma narrativa poética, e a 
tragédia “Profissão de fé”, fortemente marcada pelo Simbolismo.    

08)  A produção literária de Augusto dos Anjos, embora habitualmente situada no contexto do Pré-
Modernismo brasileiro, representa um problema de classificação estética, de modo que sua obra – na 
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qual se encontram influências do Naturalismo e do Simbolismo – constitui fenômeno particular e 
original.    

16)  No poema “Psicologia de um vencido”, os versos – “Eu, filho do carbono e do amoníaco, / Monstro de 
escuridão e rutilância, / Sofro, desde a epigênesis da infância, / A influência má dos signos do zodíaco” 
– revelam uma visão sofredora do mundo, da vida. O “eu” lírico angustia-se diante da previsão da 
própria morte e do destino reservado ao cadáver, conforme o verso “Na frialdade inorgânica da terra” 
(ANJOS, Augusto. Eu e outras poesias. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 38).    

  
12.  (Unicamp 2016) Quanto ao conto Negrinha, de Monteiro Lobato, é correto afirmar que:  

a)  O narrador adere à perspectiva de dona Inácia, fazendo com que o leitor enxergue a história guiado 
pela ótica dessa personagem e se torne cúmplice dos valores éticos apresentados no conto.    

b)  O modo como o narrador caracteriza o contexto histórico no conto permite concluir que Negrinha é 
escrava de dona Inácia e, portanto, está fadada a uma vida de humilhações.    

c)  A maneira como o narrador comenta as características atribuídas às personagens contrasta com as 
falas e as ações realizadas por elas, o que caracteriza um modo irônico de apresentação.    

d)  O narrador apresenta as falas e pensamentos das personagens de modo objetivo; assim, o leitor fica 
dispensado de elaborar um juízo crítico sobre as relações de poder entre as personagens.    

  
13.  (Unisc 2016) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir. 
 

O início do chamado Pré-modernismo na literatura brasileira data de 1902, com a publicação de 
__________. Além dessa obra relevante, de autoria de __________, merece destaque o romance 
__________, publicado por __________ em 1915. Já na poesia, o principal nome deste período foi 
__________, autor de __________.  
 
a)  Urupês / Graça Aranha / Macunaíma / Domingos Olímpio / Mario de Andrade / Cinza das horas.    
b)  Canaã / Euclides da Cunha / Triste fim de Policarpo Quaresma / Monteiro Lobato / Manuel Bandeira / 

Eu e outras poesias.    
c)  Canaã / Monteiro Lobato / Luzia-Homem / Mario de Andrade / Manuel Bandeira / Broquéis.    
d)  Urupês / Monteiro Lobato / Macunaíma / Mario de Andrade / Manuel Bandeira / Cinza das horas.    
e)  Os sertões / Euclides da Cunha / Triste fim de Policarpo Quaresma / Lima Barreto / Augusto dos Anjos 

/ Eu e outras poesias.    
  

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
A PRESSA DE ACABAR 

 
Evidentemente nós sofremos agora em todo o mundo de uma dolorosa moléstia: a pressa de acabar. Os 

nossos avós nunca tinham pressa. Ao contrário. Adiar, aumentar, era para eles a suprema delícia. Como os 
relógios, nesses tempos remotos, não eram maravilhas de precisão, os 1homens mediam os dias com todo o 
cuidado da atenção. 

Sim! Em tudo, 2essa estranha pressa de acabar se ostenta como a marca do século. Não há mais livros 
definitivos, quadros destinados a não morrer, ideias imortais. Trabalha-se muito mais, pensa-se muito mais, 
ama-se mesmo muito mais, apenas sem fazer a digestão e sem ter tempo de a fazer. 

Antigamente as horas eram entidades que os homens conheciam imperfeitamente. Calcular a passagem 
das horas era tão complicado como calcular a passagem dos dias. 3Inventavam-se relógios de todos os moldes 
e formas. 

4Hoje, nós somos escravos das horas, dessas senhoras inexoráveis* que não cedem nunca e cortam o dia 
da gente numa triste migalharia de minutos e segundos. Cada hora é para nós distinta, pessoal, característica, 
porque cada hora representa para nós o acúmulo de várias coisas que nós temos pressa de acabar. O relógio 
era um objeto de luxo. Hoje até os mendigos usam um marcador de horas, porque têm pressa, pressa de 
acabar. 

O homem mesmo será classificado, afirmo eu já com pressa, como o Homus cinematographicus. 5Nós 
somos uma delirante sucessão de fitas cinematográficas. Em meia hora de sessão tem-se um espetáculo 
multiforme e assustador cujo título geral é: Precisamos acabar depressa. 

6O homem de agora é como a multidão: ativo e imediato. Não pensa, faz; não pergunta, obra; não reflete, 
julga. 

7O homem cinematográfico resolveu a suprema insanidade: encher o tempo, atopetar o tempo, abarrotar o 
tempo, paralisar o tempo para chegar antes dele. Todos os dias (dias em que ele não vê a beleza do sol ou do 
céu e a doçura das árvores porque não tem tempo, diariamente, nesse número de horas retalhadas em minutos 
e segundos que uma população de relógios marca, registra e desfia), o pobre diabo 8sua, labuta, desespera 
com os olhos fitos nesse hipotético poste de chegada que é a miragem da ilusão.  

Uns acabam pensando que encheram o tempo, que o mataram de vez. Outros desesperados vão para o 
hospício ou para os cemitérios. A corrida continua. E o Tempo também, o Tempo insensível e incomensurável, o 
Tempo infinito para o qual todo o esforço é inútil, o Tempo que não acaba nunca! É satanicamente doloroso. 
Mas que fazer? 

RIO, João do. Adaptado de Cinematógrafo: crônicas cariocas. Rio de Janeiro: ABL, 2009. 
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* inexoráveis − que não cedem, implacáveis  
 
14.  (Uerj 2016) Hoje, nós somos escravos das horas, dessas senhoras inexoráveis que não cedem nunca (ref. 

4) 
 
Neste fragmento, o autor emprega uma figura de linguagem para expressar o embate entre o homem e o 
tempo. 
Essa figura de linguagem é conhecida como:  
a)  ironia    
b)  hipérbole    
c)  eufemismo    
d)  personificação    

  
15.  (Uerj 2016) O homem cinematográfico resolveu a suprema insanidade: encher o tempo, atopetar o 

tempo, abarrotar o tempo, paralisar o tempo para chegar antes dele. (ref. 7) 
De acordo com a leitura global do texto, o autor caracteriza a tentativa de controlar o tempo como 
“suprema insanidade”, porque se trata de uma tarefa que não está ao alcance do homem. 
 
O trecho que melhor expõe a insanidade dessa tentativa é:  
a)  homens mediam os dias com todo o cuidado da atenção. (ref. 1)    
b)  Inventavam-se relógios de todos os moldes e formas. (ref. 3)    
c)  O homem de agora é como a multidão: ativo e imediato. (ref. 6)    
d) sua, labuta, desespera com os olhos fitos nesse hipotético poste (ref. 8)    

 
 
 


