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Gabarito:   
01. [A] 

É correta a opção [A], pois o uso da norma padrão da Língua é obrigatório em documentos oficiais, como 
no caso da petição de Policarpo ao Congresso Nacional.   

02. [A] 
Os itens [II] e [III] são incorretos, pois 
[II] Euclides da Cunha, em “A luta”, narra os fatos que antecederam a derrota dos sertanejos na Guerra de 
Canudos, relatando as quatro expedições que dizimaram a população daquele vilarejo. 
[III] Ricardo Coração dos Outros, professor de violão de Policarpo Quaresma, é um músico popular que 
sofre forte preconceito social, já que o violão era tido, pelas elites da época, como um instrumento de 
vadios e vagabundos. 
Como o item [I] é verdadeiro, é correta a opção [A].   

03. [D] 
Sobre o romance “Clara dos Anjos”, o narrador não é imparcial, não apresenta visão idealizada da pobreza, 
nem fatos históricos que se misturam à narrativa, enquanto que os subúrbios cariocas são apresentados de 
forma diferenciada, o que elimina as opções [A], [B], [C] e [E], respectivamente. Assim, é correta apenas 
[D].   

04. [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].    

05. [C] 
A sequência de perguntas ao longo do texto de Lima Barreto configura discurso indireto livre, em que o 
pensamento da personagem é expresso pelo narrador, em meio à narrativa, como se afirma em [C].   

06. [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].   

07.  
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".   

08. [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].   

09. [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.   

10. [D] 
A alternativa correta é a [D]. De fato, Os sertões, de Euclides da Cunha, é uma obra híbrida, pois ao 
mesmo tempo em que se revela como um retrato histórico do que aconteceu em Canudos (Bahia), é 
pautado pelo pensamento científico da época – notadamente o determinismo racial –, mas numa 
linguagem literária.   
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11. 08 + 16 = 24. 
Os itens [01], [02] e [04] são incorretos, pois 
[01] A obra Eu e outras poesias de Augusto dos Anjos caracteriza-se pelo uso de vocabulário pouco 
comum, palavras de cunho cientificista e termos escatológicos que expressam pessimismo existencial, dada 
a fatalidade da morte com o apodrecimento do corpo e o aviltamento do espírito; 
[02] os poemas de Augusto dos Anjos apresentam terminologia científica com o objetivo de circunscrever o 
ser humano à visão determinista da existência em que os elementos irracionais limitam as suas 
possibilidades de aprimoramento e o conduzem à condição de “também ser fera”; 
[04] o conto O alienista é da autoria de Machado de Assis e Profissão de fé, de Olavo Bilac, autor inserido 
no movimento parnasiano.   

12. [C] 
Em diversos momentos da narrativa, o leitor percebe a ironia do narrador ao comentar as características 
das personagens. D. Inácia, por exemplo, é considerada pessoa de fé e bondosa, embora aplique castigos 
cruéis e injustos a uma criança, apenas para aliviar-se do mau humor com “uma boa roda de cocres bem 
fincados!”. Assim, é correta a opção [C].   

13. [E] 
O Pré-modernismo não foi propriamente um movimento literário, mas um período de transição na literatura 
brasileira, cujos autores traziam resquícios, principalmente no nível da linguagem, dos movimentos 
anteriores – Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo –, ao passo que se propuseram a abordar 
temáticas de forte cunho social, abordagem que seria desenvolvida pelos modernistas. O primeiro desses 
escritores foi Euclides da Cunha, com a publicação de Os sertões em 1902, seguido por Graça Aranha, com 
Canaã, também de 1902, Lima Barreto, com Triste fim de Policarpo Quaresma, de 1915, e Monteiro 
Lobato, com Urupês (1918), entre outros escritores menores. Na poesia, o principal nome do período foi 
Augusto dos Anjos, autor de Eu e outras poesias, publicado em 1912.   

14. [D] 
Ao associar horas a senhoras rigorosas e inflexíveis, o autor atribui uma ação própria dos seres humanos a 
um ser abstrato, o que configura uma personificação, como se enuncia em [D].   

15. [D] 
Segundo o autor, o homem tenta desesperadamente controlar o tempo, o que é impossível de ser 
alcançado. Assim, a frase citada em [D] é a que melhor expressa esse comportamento obsessivo na busca 
de algo inacessível: “sua, labuta, desespera com os olhos fitos nesse hipotético poste”.   

 
 
 
  


