
 

 

PORTUGUÊS – PROF. FLÁVIO 
Gabarito 
 
01. 01 + 08 + 16 + 64 = 89. 

Os itens [02], [04] e [32] são incorretos, pois 
[02] a obra foi escrita em um período de internação de Lima Barreto no Hospital Nacional de Alienados no 
Rio de Janeiro, entre 1919 e 1920. 
[04] Vicente Mascarenhas foi internado por problemas decorrentes de alcoolismo, decorrente de uma vida 
repleta de dificuldades financeiras, frustrações e desilusões e pelo remorso provocado pela perda da 
esposa. 
[32] o excerto faz referência a uma narrativa de viagem de um diplomata brasileiro cujos relatos 
abordavam a existência dos cemitérios de vivos em Cantão, na China. 
 
Como [01], [08], [16] e [64] são corretos, soma 89.   

 
02. [B] 

A referência irônica ao final feliz de uma narrativa, que tratava de amenidades e da vida cotidiana da classe 
média com a pretensão de adaptá-la ao gosto do público leitor e sem vínculo com a realidade, permite 
deduzir que o autor rejeitava o gênero folhetinesco da estética romântica da época para produzir uma 
literatura renovadora em diversos aspectos. Assim, é correta a opção [B].    

 
03. [B] 

Enquanto que nos excertos das opções [A], [C], [D] e [E] os personagens são apresentados como vítimas 
de uma sociedade desigual e injusta que os impede de ter pelo menos acesso à alimentação básica, em 
[B], João Romão revela a ganância e avareza que o levam a dispensar comida de que muito gostava para 
vendê-la na quitanda. Assim, é correta a opção [B].   

 
04. 

a) A intertextualidade, recurso em que se estabelece relação entre um texto e outro, ocorre no texto de 
Monteiro Lobato com a referência a personagens e contextos de histórias de outras obras da literatura. 
Dona Carochinha cita Aladino, Bela Adormecida, Gato de Botas, Branca de Neve e Pequeno Polegar, 
personagens de obras clássicas da literatura infantil, que, segundo ela, andam revoltados por não 
terem oportunidade de viver novas aventuras. 

b) Enquanto que, na descrição, o autor caracteriza com palavras o que viu e observou, com 
predominância de substantivos e de adjetivos, na narração predominam verbos de ação em orações 
ligadas por conectores em sucessivas sequências de ações. Um exemplo de sequência narrativa 
presente no texto seria: "Não sei ‒ respondeu dona Carochinha ‒ mas tenho notado [...]". E como 
exemplo de sequência textual descritiva "Aladino queixa-se de que sua lâmpada maravilhosa está 
enferrujando".   

 
05. [E] 

A enumeração dos grupos sociais internados nos hospícios ( “copeiros, cocheiros, moços de cavalariça, 
trabalhadores braçais”, “muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela 
Geena”) permite inferir que a exclusão abrange os grupos sociais mais pobres, desprezados pela classe 
média e invisíveis ao Estado. Assim, é correta a opção [E].   

 
06. [E] 

Raimundo Flamel pede que algumas figuras de Tubiacanga sejam testemunhas de sua descoberta sobre 
transformar osso humano em ouro; em seguida, some sem deixar vestígios. Mesmo após toda população 
descobrir esse fato, o que fez a cidade se desorganizar completamente, Flamel não retorna. Não há, 
portanto, um assassinato covarde em relação a ele.   
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