
 

 

Flavio_Português_Tarefa_25_2ª série – GABARITO 
 
01. 

a) A expressão “do Dito morto ainda no Dito vivo, ou do Dito vivo mesmo no Dito morto” configura um 
quiasmo, figura de estilo formada por uma dupla de termos que se cruzam. O primeiro segmento 
sugere que Dito, ainda vivo, era portador de uma sabedoria que lhe permitia comunicar-se com as 
pessoas de forma muito peculiar, ao mesmo tempo, portador de uma percepção acurada atribuída, por 
muitos, como uma marca de distinção divina que em breve o chamaria para Si. O segundo, “do Dito 
morto ainda no Dito vivo”, relaciona-se com as lembranças dos ditos e pensamentos que Miguilim 
ainda guarda como valiosos ensinamentos durante a sua fase de transição de criança para adulto. 

b) A morte de Dito atinge Miguilim de forma intensa pela dor da ausência de quem era também amigo e 
confidente e sempre disposto a responder aos seus questionamentos de criança. Com a morte do 
irmão, Miguilim é obrigado a procurar respostas em diálogo consigo mesmo, o que contribui para seu 
amadurecimento e, consequente, emancipação.   

 
02. [E] 

O personagem-narrador, Luís da Silva, funcionário público de 35 anos, escritor frustrado e em profunda 
solidão existencial, relata episódio marcante da sua vida em estado de delírio, portanto com dificuldade de 
separar o real e o irreal do acontecido. O fragmento do enunciado revela que, na intenção de rejeitar as 
evidências da traição de Marina com Julião Tavares, Luís da Silva debate-se entre as evidências da 
vulgaridade da noiva e pretensas justificativas que pudessem minimizar esse comportamento. Assim, é 
correta a opção [E].   

 
03. 

a) O termo “pão”, associado originalmente ao alimento básico que mata a fome, é caracterizado na  
expressão por “de nuvens”, sugerindo algo imaterial e espiritual. Assim, a imagem "pão de nuvens" (v. 
4-5) e o verso "tudo, no coração, é ceia" (v. 10) conjugam-se para construir o conceito de que a 
necessidade de alimento não está ligada necessariamente a uma necessidade fisiológica, mas sim a 
uma carência de ordem espiritual e afetiva. 

b) Sim, as atitudes dos dois grupos à mesa do Hotel Toffolo, no poema e na crônica, são equivalentes, 
pois, no texto, o autor afirma que a confraternização é amigável e respeitosa, mesmo que entre eles 
haja opiniões políticas divergentes, mas não impeditivas de usufruir do prazer do convívio, 
metaforizado na imagem da “boa cerveja”.   

 
04. [B] 

Em "Poema que aconteceu", o eu lírico fala da criação espontânea, do poema que surge sem motivo e sem 
consciência do que estava escrevendo, usando recursos típicos do movimento modernista: adoção de verso 
livre, supressão de pontuação, linguagem coloquial e telegráfica, entre outras. Essas características que 
demonstram ruptura com movimentos literários anteriores, como o Romantismo e Parnasianismo, 
aparecem também em “Coração numeroso”. Assim, apenas a opção [B] é correta, pois e o eu lírico sente-
se amargurado e melancólico ("a vida para mim é vontade de morrer") em uma cidade em que o indivíduo 
é anônimo e se sente solitário em meio à multidão ("e como não conhecia ninguém a não ser o doce vento 
mineiro").   

 
05. [C] 

É correta a opção [C], pois a frase “Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa 
importância” é bastante elucidativa sobre a forma como o narrador sugere que a narração de eventos 
significativos não cabe em uma narrativa linear.   

 
06. [B] 

É correta a opção [B], pois o termo “vivimento” resulta de derivação sufixal do adjetivo vivo, como 
“velhice”, do adjetivo velho.   

 
07. [D] 

Ao afirmar que o interlocutor é “homem de pensar o dos outros como sendo o seu, não é criatura de pôr 
denúncia”, o narrador caracteriza-o como pessoa que perdoa, desculpa ou releva facilmente, ou seja, 
clemente, tolerante ou indulgente, como mencionado em [D].   
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08. [A] 
Na frase da opção [A], “uns com os outros acho que nem não misturam”, os advérbios “nem” e “não” 
configuram uma dupla negação.   

 
09. [B] 

Por não apresentar estrutura narrativa com desenvolvimento de ações ou presença de personagens, 
posicionamento crítico de determinado grupo ou empresa, crítica imparcial com aspectos negativos e 
positivos, nem citação de fontes e outras informações obtidas através de pesquisas, o texto não pode ser 
considerado conto, editorial, resenha ou reportagem. Trata-se de uma crônica, por tratar criticamente de 
um fato histórico da época como mencionado em [B].   

 
10. [B] 

Nas últimas linhas do excerto, a descrição de Manuel Fulô revela as marcas étnicas do personagem, de 
“sangue aimoré e do gálico”, mescla de culturas que se observa também no estilo de “Sagarana”: prosa 
popular e culta, regional e universal, simples e inventiva, mítica e racional. Assim, é correta a opção [B].   

 
11. [B] 

O título “A culpa é minha” não se aplica a Macabéa, desprovida de uma consciência tão madura capaz de 
assumir responsabilidade. O narrador não se desencanta com Macabéa, o que torna a ideia de indiferença 
inadequada para caracterizar sua atitude. Macabéa não é vítima tão forte de repressão. A morte da 
personagem, por atropelamento, ocorre com pessoas ao redor.   

 
12. [B] 

Olímpico era ambicioso, enquanto Macabéa era inexpressiva. Ele não recebe proposta de trabalho nem 
promessas de Glória. O namoro não é marcado por investidas sexuais significativas do rapaz. E o fim do 
namoro não causa grandes transtornos a Macabéa; o atropelamento e a morte ocorrem após a consulta 
com a cartomante.   

 
13. 01 + 04 + 08 = 13. 

Os itens [02] e [16] são incorretos, pois 
[02] em “Sentimento do mundo”, Carlos Drummond de Andrade descreve o sofrimento vivido na época em 
que o livro foi escrito, 1940, quando o mundo se deparava com a Segunda Guerra Mundial, a ameaça da 
ascensão fascista, do nazismo e de conflitos, como a Guerra Civil Espanhola. Assim, a obra transita entre a 
esperança de um futuro melhor e a frustração da realidade que causa sofrimento ao homem. No verso 
“Entre eles, considero a enorme realidade”, o eu lírico foca a sua atenção na realidade do tempo presente, 
onde, apesar das adversidades, os homens “nutrem grandes esperanças” deixando transparecer um sonho 
de uma sociedade melhor, uma esperança que se firmaria com a união de todos. 
[16] O excerto comprova as preocupações sociais do eu lírico, assim como a adesão do autor às propostas 
do Modernismo que privilegiavam o uso do verso livre e branco.  
Como [01], [04] e [08] são corretos, soma 13.   

 
14. [A] 

A referência a romances escritos com o intuito de agradar ao público leitor alude aos folhetins românticos 
com cenários e personagens idealizados que não se coadunavam com a realidade dramática do momento 
histórico dos anos trinta no Brasil. Em “Angústia”, embora a narrativa se prenda à análise do mundo 
interior dos personagens, apresenta, paralelamente, o contexto sócio-político em que vive cada um, 
representando as tensões daquele tempo, como se afirma em [A].   

 
15. [E] 

O romance “Angústia”, narrado pelo personagem principal, o funcionário público Luís da Silva, apresenta 
estrutura autobiográfica de um homem atormentado por acontecimentos do presente e lembranças 
confusas do passado, isolamento e complexo de inferioridade, que vai confessando, para si mesmo, a 
história de um amor mal resolvido e de um crime. De mestre-escola em propriedades rurais, mendigo na 
capital, revisor de jornal e até funcionário público, é marcado pelo fracasso a ponto de se sentir incapaz de 
vencer as adversidades que lhe vão surgindo. Assim, o relato traça o perfil psicológico de um indivíduo 
atormentado pela traição, pelo sentimento de perda e baixa autoestima, o que explica o fato de o 
personagem se ter tornado insensível ao sentimentalismo das “histórias fáceis, sem almas complicadas”, 
afundando-se na negatividade própria do fracassado, como mencionado em [E].   

 


