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01. (Fuvest 2021) Leia o texto e responda à questão. 

Só a Rosa parecia capaz de compreender no meio do sentir, mas um sentimento sabido e um 
compreendido adivinhado. Porque o que Miguilim queria era assim como algum sinal do Dito morto ainda 
no Dito vivo, ou do Dito vivo mesmo no Dito morto. Só a Rosa foi quem uma vez disse que o Dito era uma 
alminha que via o Céu por detrás do morro, e que por isso estava marcado para não ficar muito tempo 
mais aqui. E disse que o Dito falava com cada pessoa como se ela fosse uma, diferente; mas que gostava 
de todas, como se todas fossem iguais. E disse que o Dito nunca tinha mudado, enquanto em vida, e por 
isso, se a gente tivesse um retratinho dele, podia se ver como os traços do retrato agora mudavam. Mas 
ela já tinha perguntado, ninguém não tinha um retratinho do Dito. E disse que o Dito parecia uma 
pessoinha velha, muito velha em nova. 

João Guimarães Rosa. Campo Geral. 
 

a) Sabendo que o quiasmo é uma figura de estilo formada por uma dupla antítese cujos termos se 
cruzam, identifique um exemplo de quiasmo no texto e explique a sua construção. 

b) Nas palavras do crítico Paulo Rónai, o escritor Guimarães Rosa sonda as suas personagens "num 
momento de crise, quando, acuadas pelo amor, pela doença ou pela morte, procuram 
desesperadamente tomar consciência de si mesmas e buscam o sentido de sua vida". Como a ausência 
de Dito desperta a inquietação de Miguilim?  

  
02. (Fuvest 2021) – Posso furar os olhos do povo? 

Esta frase besta foi repetida muitas vezes e, em falta de coisa melhor, aceitei-a. Sem dúvida. As 
mulheres hoje não vivem como antigamente, escondidas, evitando os homens. Tudo é descoberto, cara a 
cara. Uma pessoa topa outra. Se gostou, gostou; se não gostou, até logo. E eu de fato não tinha visto 
nado. As aparências mentem. A terra não é redonda? Esta prova da inocência de Marina me pareceu 
considerável. Tantos indivíduos condenados injustamente neste mundo ruim! O retirante que fora 
encontrado violando a filha de quatro anos – estava aí um exemplo. As vizinhas tinham visto o homem 
afastando as pernas da menina, todo o mundo pensava que ele era um monstro. Engano. Quem pode ló 
furar que isto é assim ou assado? Procurei mesmo capacitar-me de que Julião Tavares não existia. Julião 
Tavares era uma sensação. Uma sensação desagradável, que eu pretendia afastar de minha casa quando 
me juntasse àquela sensação agradável que ali estava a choramingar. 

Graciliano Ramos, Angústia. 
 

Em termos críticos, esse fragmento permite observar que, no plano maior do romance Angústia, o ponto de 
vista  
a) se acomoda nos limites da vulgaridade.    
b) tenta imitar a retórica dos dominantes.    
c) reproduz a lógica do determinismo social.    
d) atinge a neutralidade do espírito maduro.    
e) revira os lados contrários da opinião.    

  
03. (Fuvest 2021) Leia o poema e o excerto da crônica para responder à questão. 
 

IV. Hotel Toffolo 
 

E vieram dizer-nos que não havia jantar. 
Como se não houvesse outras fomes 
e outros alimentos. 
 
Como se a cidade não nos servisse o seu pão 
de nuvens. 
 
Não, hoteleiro, nosso repasto é interior, 
e só pretendemos a mesa. 
Comeríamos a mesa, se no-lo ordenassem as Escrituras. 
Tudo se come, tudo se comunica, 
tudo, no coração, é ceia. 

Carlos Drummond de Andrade. "Estampas de Vila Rica”, de Claro Enigma. 
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(...) A população de Ouro Preto nutre convicções e paixões, como qualquer outra, mas cultiva-as in petto 
[no íntimo], com impecável benignidade de espírito, sem o menor azedume ou nojo pela paixão ou opinião 
contrária. Essas preferências diversas confraternizam, não raro, junto à mesa no Hotel Toffolo, e chega-se 
à conclusão de que política não vale positivamente uma boa cerveja. 

Carlos Drummond de Andrade. "Contemplação de Ouro Preto", de Passeios na Ilha. 
 

a) Que relação de sentido liga a imagem "pão de nuvens" (v. 4-5) ao verso "tudo, no coração, é ceia" (v. 
10)? Justifique. 

b) As atitudes dos dois grupos à mesa do Hotel Toffolo, no poema e na crônica, são equivalentes? 
Explique.  

  
04. (Upf 2021) Leia “Poema que aconteceu” e “Coração numeroso”, poemas que integram a obra Alguma 

poesia, de Carlos Drummond de Andrade. 
 

Poema que aconteceu 
 

Nenhum desejo neste domingo 
nenhum problema nesta vida 
o mundo parou de repente 
os homens ficaram calados 
domingo sem fim nem começo. 
 
A mão que escreve este poema 
não sabe que está escrevendo 
mas é possível que se soubesse 
nem ligasse. 
 

 
Coração numeroso 

 
Foi no Rio. 
Eu passava na Avenida quase meia-noite. 
Bicos de seio batiam nos bicos de luz estrelas inumeráveis. 
Havia a promessa do mar 
e bondes tilintavam, 
abafando o calor 
que soprava no vento 
e o vento vinha de Minas. 
 
Meus paralíticos sonhos desgosto de viver 
(a vida para mim é vontade de morrer) 
faziam de mim homem-realejo imperturbavelmente 
na Galeria Cruzeiro quente quente 
e como não conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro, 
nenhuma vontade de beber, eu disse: Acabemos com isso. 
 
Mas tremia na cidade uma fascinação casas compridas 
autos abertos correndo caminho do mar 
voluptuosidade errante do calor 
mil presentes da vida aos homens indiferentes, 
que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. 
 
O mar batia em meu peito, já não sabia no cais. 
A rua acabou, quede árvores? a cidade sou eu 
a cidade sou eu 
sou eu a cidade 
meu amor. 

 
Em relação aos dois poemas, é correto afirmar que:  
a) “Poema que aconteceu” expressa a dedicação do poeta à criação poética.    
b) No poema “Coração numeroso”, o eu lírico se apresenta amargurado e melancólico.    
c) O vocabulário de “Poema que aconteceu” é típico da retórica romântica.    
d) A linguagem formal e o discurso indireto estão presentes em “Coração numeroso”.    
e) Ao adotar o ideal da impessoalidade, os poemas transparecem tendências do Parnasianismo.    

  
 



Exercícios Complementares 
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
 

Leia o trecho do romance Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa. 
 
 Sei que estou contando errado, pelos altos. Desemendo. Mas não é por disfarçar, não pense. De grave, 
na lei do comum, disse ao senhor quase tudo. Não crio receio. O senhor é homem de pensar o dos outros 
como sendo o seu, não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, prescrição dita. Tenho meu 
respeito firmado. Agora, sou anta empoçada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta – só o deo-
gratias; e o troco. Bobeia. Na feira de São João Branco, um homem andava falando: – “A pátria não pode 
nada com a velhice...” Discordo. A pátria é dos velhos, mais. Era um homem maluco, os dedos cheios de 
anéis velhos sem valor, as pedras retiradas – ele dizia: aqueles todos anéis davam até choque elétrico... 
Não. Eu estou contando assim, porque é o meu jeito de contar. Guerras e batalhas? Isso é como jogo de 
baralho, verte, reverte. Os revoltosos depois passaram por aqui, soldados de Prestes, vinham de Goiás, 
reclamavam posse de todos os animais de sela. Sei que deram fogo, na barra do Urucuia, em São Romão, 
aonde aportou um vapor do Governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos anos adiante, um roceiro vai lavrar 
um pau, encontra balas cravadas. O que vale, são outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda 
em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não 
misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento 
que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente 
pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. [...] Tem horas antigas que ficaram 
muito mais perto da gente do que outras, de recente data. O senhor mesmo sabe. 

(Grande sertão: veredas, 2015.) 
 
05. (Unesp 2021) No texto, o narrador  

a) sugere que a narração de eventos significativos não permite uma visão abrangente da vida.    
b) admite que sua narrativa sinuosa visa confundir e enganar o seu interlocutor.    
c) sugere que a narração de eventos significativos não cabe em uma narrativa linear.    
d) alega que sua narrativa linear busca conferir coerência e sentido a uma vida de desacertos.    
e) alega que uma narrativa sinuosa conduz a uma compreensão limitada da existência.    

  
06. (Unesp 2021) Para a formação do neologismo “vivimento”, o narrador recorreu ao mesmo processo de 

formação de palavras observado em  
a) “desemendo”.    
b) “velhice”.    
c) “denúncia”.    
d) “reverte”.    
e) “adiante”.    

  
07. (Unesp 2021) No trecho “O senhor é homem de pensar o dos outros como sendo o seu, não é criatura de 

pôr denúncia”, o narrador caracteriza seu interlocutor como  
a) desrespeitoso.    
b) distraído.    
c) presunçoso.    
d) indulgente.    
e) perseverante.    

  
08. (Unesp 2021) Dupla negação: emprego conjugado de palavras negativas. 

(Celso Pedro Luft. Abc da língua culta, 2010. Adaptado.) 
 

Observa-se a ocorrência de dupla negação no trecho:  
a) “A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, 

uns com os outros acho que nem não misturam.”    
b) “Mas não é por disfarçar, não pense.”    
c) “O senhor é homem de pensar o dos outros como sendo o seu, não é criatura de pôr denúncia.”    
d) “Agora, sou anta empoçada, ninguém me caça.”    
e) “De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era 

como se fosse diferente pessoa.”    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A varíola 

Graciliano Ramos 
 
 Oswaldo Cruz achava que era vergonhoso uma pessoa apresentar marcas de bexigas. 1Pensando como 
ele, o Congresso tornou obrigatória a vacina. E muita gente se descontentou. 2Estávamos ou não 
estávamos em uma terra de liberdade? Tínhamos ou não tínhamos o direito de adoecer e transmitir nossas 
doenças aos outros? 
 A 14 de novembro de 1904 houve um motim: sublevou-se a Escola Militar, o general Travassos 
morreu, Lauro Sodré, senador, e Alfredo Varela, deputado, foram presos. 
 3Assim, além das vítimas que ordinariamente causa, a varíola produziu essas. 

RAMOS, Graciliano. A varíola. In: ______. Pequena história da república. Rio de Janeiro: Record, 2020. p. 80-81.  
 
09. (Fmc 2021) Graciliano Ramos, um dos maiores nomes da Literatura Brasileira, escreveu sobre a realidade 

nacional sem perder o estilo literário que tanto marcou sua obra. O texto em tela deve ser considerado  
a) um conto, por narrar ficcionalmente um acontecimento com personagens, tempo e lugar.    
b) uma crônica, por tratar criticamente de um fato histórico da época.    
c) um editorial, por expressar reflexivamente o ponto de vista desse escritor renomado.    
d) uma resenha, por abordar especificamente a desavença de 14 de novembro de 1904.    
e) uma reportagem, por comprovar realisticamente fatos com datas e nomes não ficcionais.    

  
10. (Fuvest 2020) Agora, o Manuel Fulô, este, sim! Um sujeito pingadinho, quase menino – “pepino que 

encorujou desde pequeno” – cara de bobo de fazenda, do segundo tipo –; porque toda fazenda tem o seu 
bobo, que é, ou um velhote baixote, de barba rara no queixo, ou um eterno rapazola, meio surdo, gago, 
glabro* e alvar**. Mas gostava de fechar a cara e roncar voz, todo enfarruscado, para mostrar brabeza, e 
só por descuido sorria, um sorriso manhoso de dono de hotel. E, em suas feições de caburé*** insalubre, 
amigavam‐se as marcas do sangue aimoré e do gálico herdado: cabelo preto, corrido, que boi lambeu; 
dentes de fio em meia‐lua; malares pontudos; lobo da orelha aderente; testa curta, fugidia; olhinhos de 
viés e nariz peba, mongol. 

Guimarães Rosa, “Corpo fechado”, de Sagarana. 
*sem pelos, sem barba **tolo ***mestiço 
 
O retrato de Manuel Fulô, tal como aparece no fragmento, permite afirmar que  
a) há clara antipatia do narrador para com a personagem, que por isso é caracterizada como “bobo de 

fazenda”.    
b) estão presentes traços de diferentes etnias, de modo a refletir a mescla de culturas própria ao estilo do 

livro.    
c) a expressão “caburé insalubre” denota o determinismo biológico que norteia o livro.    
d) é irônico o trecho “para mostrar brabeza”, pois ao fim da narrativa Manuel Fulô sofre derrota na luta 

física.    
e) se apontam em sua fisionomia os “olhinhos de viés” para caracterizar a personagem como ingênua.    

  
11. (Uel 2020)  O livro A hora da estrela apresenta, em seu início, uma relação com mais de dez títulos 

alternativos. Assinale a alternativa em que o título alternativo é explicado corretamente.  
a) “A culpa é minha” remete ao fato de que Macabéa assume responsabilidade por seus atos que a 

conduzem a um desfecho trágico.    
b) “Eu não posso fazer nada” corresponde aos dilemas do narrador-personagem, que se vê 

impossibilitado de criar grandes perspectivas para a protagonista.    
c) “Ela que se arranje” aponta para a indiferença do narrador-personagem que gradativamente se 

desencanta com Macabéa, abdicando da ideia de salvá-la.    
d) “O direito ao grito” representa a poderosa repressão que se abate contra a protagonista no sentido de 

impedi-la de concretizar suas fantasias e de dar vazão a suas insatisfações.    
e) “Saída discreta pela porta dos fundos” enfatiza a insipidez do percurso da protagonista, inclusive no 

momento em que ela agoniza, sem outras pessoas ao redor.    
  
12. (Uel 2020)  Leia o trecho a seguir. 

“Não se arrependeu um só instante de ter rompido com Macabéa pois seu destino era o de subir para um 
dia entrar no mundo dos outros. Ele tinha fome de ser outro.” 

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. 10. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 75. 
 

Com base no trecho, assinale a alternativa correta.  
a) Olímpico rompera com Macabéa, pois havia recebido uma proposta de trabalho vantajosa e precisaria 

morar em outra cidade.    
b) O fim do namoro entre Olímpico e Macabéa evidencia a ambição do rapaz em contraste com a 

estagnação da protagonista.    
c) Olímpico abandonou Macabéa porque tentara fazer sexo com ela, mas, diante dos pudores da moça, 

perdeu o interesse no relacionamento.    
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d) O término do namoro deixa Macabéa tão transtornada que, ao correr de volta para casa, é atropelada 
por um automóvel e acaba morrendo.    

e) Olímpico desistiu de Macabéa porque pouco antes conhecera Glória, que, em suas estratégias de 
sedução, prometera fazer dele um deputado.    

  
13. (Uem 2020)  Sobre o poema de Drummond, inicialmente publicado em O sentimento do mundo (1940), 

assinale o que for correto. 
 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 
a vida presente. 

ANDRADE, C. D. “Mãos dadas”. In: Antologia poética – Carlos Drummond de Andrade, 2015.  
 

01) O eu poético propõe a união entre os homens. Apesar de a Segunda Guerra Mundial continuar seus 
lastros de morte, o poeta não tece desesperanças, mostrando-se engajado e pronto a se juntar a seus 
semelhantes: “Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”. Sua matéria é o hoje e, ao contrário 
do artista idealizador, procura vivenciar seu tempo: “O presente é tão grande, não nos afastemos”.    

02) Neste verso: “Entre eles, considero a enorme realidade”, o eu lírico mostra como os homens perderam 
a motivação na vida, estão cabisbaixos e “taciturnos”, como ainda comprova o verso: “Estão taciturnos 
mas nutrem grandes esperanças”. Assim, desiludidos, os homens caminham para o tempo futuro e 
olham-no como um espaço de fuga onde poderão andar de mãos dadas, como sugere o título do 
poema.    

04) Na segunda estrofe, o eu lírico rechaça qualquer tipo de poesia que fale do tempo vindouro. O advérbio 
de negação que antecede cada um dos verbos no futuro: “serei”, “direi”, “distribuirei”, “fugirei” aponta 
para o compromisso com o tempo presente, evitando qualquer tipo de alienação que possa ligar o eu 
lírico a outra realidade temporal que não seja o de sua vivência atual. Nesse sentido, o eu lírico 
assume o compromisso de estar atento a tudo que ocorre à sua volta e à vida presente.    

08) O primeiro verso (“Não serei o poeta de um mundo caduco.”) representa, no contexto estético de 
produção do poema, uma crítica aos poetas parnasianos, que cantavam musas e temas clássicos, 
distantes da realidade econômica e social de seu tempo. O sintagma “mundo caduco”, portanto, 
refere-se ao passado e, também, ao conteúdo e à forma utilizados pelos poetas que se recusavam a 
vivenciar o olhar contemporâneo.    

16) Há uma clara recusa de Drummond em cantar os temas cotidianos. Na época da publicação de “Mãos 
dadas”, o poeta ainda se mostrava resistente à proposta poética do Modernismo, adotando o rigor 
métrico.    

  
14. (Fuvest 2020) Romance desagradável, abafado, ambiente sujo, povoado de ratos, cheio de podridões, de 

lixo. Nenhuma concessão ao gosto do público. Solilóquio doido, enervante. 
Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere, em nota a respeito de seu livro Angústia. 

 
Para Graciliano Ramos, Angústia não faz concessão ao gosto do público na medida em que compõe uma 
atmosfera  
a) dramática, ao representar as tensões de seu tempo.    
b) grotesca, ao eliminar a expressão individual.    
c) satírica, ao reduzir os eventos ao plano do riso.    
d) ingênua, ao simular o equilíbrio entre sujeito e mundo.     
e) alegórica, ao exaltar as imagens de sujeira.    
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15. (Fuvest 2020) O que eu precisava era ler um romance fantástico, um romance besta, em que os homens e 
as mulheres fossem criações absurdas, não andassem magoando‐se, traindo‐se. Histórias fáceis, sem 
almas complicadas. Infelizmente essas leituras já não me comovem. 

Graciliano Ramos, Angústia. 
 

Se o discurso literário “aclara o real ao desligar‐se dele, transfigurando‐o”, pode‐se dizer que Luís da Silva, 
o narrador-protagonista de Angústia, já não se comove com a leitura de “histórias fáceis, sem almas 
complicadas” porque  
a) rejeita, como jornalista, a escrita de ficção.    
b) prefere alienar‐se com narrativas épicas.    
c) é indiferente às histórias de fundo sentimental.    
d) está engajado na militância política.    
e) se afunda na negatividade própria do fracassado.    

 
 


