
 

 

CRÔNICA 
 

TEXTO: 1 - Comuns às questões: 1, 2, 3     
CIVILIZAÇÃO 

 

1 A matéria saiu no New York Times, foi publicada na Folha de São Paulo; deveria ser bibliografia 2 
obrigatória do ensino fundamental à pós-graduação, deveria ser colada aos postes, lançada de aviões, 3 
viralizada nas redes sociais, impressa em santinhos, guardada na carteira, no bolso ou no sutiã e lida 4 toda vez 
que a desilusão, o desespero, a melancolia ou mesmo o tédio batesse na porta, batesse na aorta: 5 “Para salvar 
Stradivarius, uma cidade inteira fica em silêncio”. 

6 Antonio Stradivari viveu entre 1644 e 1737 em Cremona, norte da Itália, cidadezinha que hoje 7 conta com 
72267 habitantes. Durante algumas décadas dos séculos XVII e XVIII, Stradivari 8 produziu instrumentos de corda, 
como violinos, cujos sons quase quatro séculos de conhecimento 9 acumulado não foram capazes de igualar. 

10 Por muito tempo permaneceu um mistério o que fazia aqueles instrumentos tão diferentes dos 11 demais, 
fabricados antes ou depois. Estudos recentes, porém, mostraram que, para além da artesania 12 magistral do luthier*, 
um tratamento químico dado à madeira, à época da fabricação, interfere na 13 qualidade do som dos instrumentos. 

14 O tempo de uso também entra na equação: a secura da madeira e a distância entre as fibras, causada 15 
pela oxidação, são razões pelas quais, segundo o dr. Hwan-Ching Tai, autor de um estudo de 2016, 16 “esses 
velhos violinos vibram mais livremente, o que permite a eles expressar uma gama mais ampla 17 de emoções”. 

18 Se é verdade que os violinos Stradivarius, como muitos vinhos, melhoraram com o tempo, é 19 
inexorável que, em algum momento, avinagrem. Pois esse momento se aproxima: depois de quase 20 
quatrocentos anos espalhando a melhor música que já foi ouvida, os violinos, violoncelos e violas 21 de 
Cremona estão atingindo seu limite. Logo estarão frágeis demais para serem tocados e serão, 22 segundo 
Fausto Cacciatori, curador do Museu do Violino de Cremona, “colocados para dormir”. 

23 Antecipando-se ao sono derradeiro, os moradores de Cremona criaram o Projeto Stradivarius. “Por 24 
cinco semanas, quatro músicos, tocando dois violinos, uma viola e um violoncelo, farão centenas de 25 escalas e 
arpejos, usando técnicas diferentes com arcos, ou dedilhando as cordas”, sob “trinta e dois 26 microfones de 
alta sensibilidade”. Três engenheiros de som, trancados num quartinho à prova de 27 qualquer ruído, no 
auditório do museu, gravarão cada uma das centenas de milhares de variações 28 sonoras, de modo que, no 
futuro, será possível compor músicas com o som dos Stradivarius. 

29 O projeto já estava quase saindo do papel em 2017 quando os idealizadores perceberam que o barulho 
30 em torno do museu impossibilitaria as gravações. O prefeito de Cremona, então, permitiu que as ruas 31 da 
região fossem fechadas até que a última nota fosse imortalizada. A cidade calou-se e os Stradivarius 32 
começaram a cantar. 

33 Até meados de fevereiro, os 72267 moradores da cidadezinha italiana deixarão de buzinar suas 34 
lambretas, “nonas” evitarão gritar às janelas e amigos cochicharão pelas mesas dos cafés para que 35 daqui a 
quatrocentos anos um garoto em Cremona, Mumbai ou Reykjavik possa compor uma 36 música com as notas 
únicas e inimitáveis saídas de instrumentos feitos à mão por um homem 37 que morreu quase um milênio antes 
de esse garoto nascer. Acho que é disso que estamos falando 38 quando falamos em civilização. 

ANTONIO PRATA. Adaptado de www1.folha.uol.com.br, 27/01/2019. 
 

* Luthier: profissional especializado em instrumentos de cordas. 
 

01. (UERJ) A matéria saiu no New York Times, foi publicada na Folha de São Paulo; deveria ser bibliografia 
obrigatória do ensino fundamental à pós-graduação, deveria ser colada aos postes, lançada de aviões, 
viralizada nas redes sociais, impressa em santinhos, (Refs. 1-3) Com base no trecho acima, é possível 
reconhecer que, para o autor, o conteúdo da notícia comentada se caracteriza por:  
a) interessar a diferentes espaços sociais  
b) remeter a diversos recortes temporais  
c) possuir variados significados alegóricos  
d) permitir múltiplas interpretações pessoais 

 

02. (UERJ) Para valorizar poeticamente os violinos, combinam-se duas figuras de linguagem, o eufemismo e a 
personificação.  
Essa combinação se encontra em:  
a) Stradivari produziu instrumentos de corda, como violinos, cujos sons quase quatro séculos de 

conhecimento acumulado não foram capazes de igualar. (Refs. 7-9)  
b) “esses velhos violinos vibram mais livremente, o que permite a eles expressar uma gama mais ampla 

de emoções”. (Refs. 16-17)  
c) Se é verdade que os violinos Stradivarius, como muitos vinhos, melhoraram com o tempo, é inexorável 

que, em algum momento, avinagrem. (Refs. 18-19)  
d) Logo estarão frágeis demais para serem tocados e serão, segundo Fausto Cacciatori, curador do Museu 

do Violino de Cremona, “colocados para dormir”. (Refs. 21-22) 
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03. (UERJ) Acho que é disso que estamos falando quando falamos em civilização. (Refs. 37-38) 
O termo “disso” se refere a praticamente toda a crônica de Antonio Prata e pode ser resumido como o 
esforço da comunidade para:  
a) renovar sua história social  
b) divulgar seu folclore regional  
c) preservar sua herança cultural  
d) pesquisar seu cancioneiro popular 

 
TEXTO: 2 - Comuns às questões: 4, 5, 6, 7     

 
PRAZERES DA “MELHOR IDADE” 

 
A voz em Congonhas anunciou: “Clientes com necessidades especiais, crianças de colo, melhor idade, 

gestantes e portadores do cartão tal terão preferência etc.”. Num rápido exercício intelectual, concluí que, não 
tendo necessidades especiais, nem sendo criança de colo, muito menos gestante, nem mesmo portador do dito 
cartão, só me restava a “melhor idade” – algo entre os 60 anos e a morte.  

Para os que ainda não chegaram a ela, “melhor idade” é quando você pensa duas vezes antes de se 
abaixar para pegar o lápis que deixou cair e, se ninguém estiver olhando, chuta-o para debaixo da mesa. Ou, 
tendo atravessado a rua fora da faixa, arrepende-se no meio do caminho porque o sinal abriu e agora terá de 
correr para salvar a vida. Ou quando o singelo ato de dar o laço no pé esquerdo do sapato equivale, segundo o 
João Ubaldo Ribeiro, a uma modalidade olímpica.  

Privilégios da “melhor idade” são o ressecamento da pele, a osteoporose, as placas de gordura no coração, 
a pressão lembrando placar de basquete americano, a falência dos neurônios, as baixas de visão e audição, a 
falta de ar, a queda de cabelo, a tendência à obesidade e as disfunções sexuais. Ou seja, nós, da “melhor 
idade”, estamos com tudo, e os demais podem ir lamber sabão.  

Outra característica da “melhor idade” é a disponibilidade de seus membros para tomar as montanhas de 
Rivotril, Lexotan e Frontal que seus médicos lhes receitam e depois não conseguem retirar.  

Outro dia, bem cedo, um jovem casal cruzou comigo no Leblon. Talvez vendo em mim um pterodáctilo da 
clássica boemia carioca, o rapaz perguntou: “Voltando da farra, Ruy?”.  

Respondi, eufórico:  
“Que nada! Estou voltando da farmácia!”  
E esta, de fato, é uma grande vantagem da “melhor idade”: você extrai prazer de qualquer lugar a que 

ainda consiga ir.  
(CASTRO, Ruy. Morrer de prazer – crônicas da vida por um fio. 

Rio de Janeiro: Foz, 2013, p.39.) 
 
04. (FCM MG) O cronista vale-se da linguagem conotativa, isto é, explora tudo aquilo que as palavras podem 

sugerir, além de seu significado propriamente dito. O trecho “um pterodáctilo da clássica boemia carioca” 
sugere que o autor:  
a) constitui-se como um escritor ultrapassado.  
b) exemplifica a autenticidade de um boêmio.  
c) identifica-se com um carioca da gema.  
d) representa uma categoria já extinta. 

 
05. (FCM MG) Com relação aos substantivos próprios usados na crônica, assinale a correspondência feita de 

forma INCORRETA, conforme o sentido do texto.  
a) Congonhas: alusão à cidade em que há os profetas de Aleijadinho.  
b) João Ubaldo Ribeiro: escritor baiano, citado por sua ironia.  
c) Leblon: toponímia de conhecido bairro do Rio de Janeiro.  
d) Rivotril, Lexotan e Frontal: medicamentos ansiolíticos. 

 
06. (FCM MG) Assinale a alternativa cujo pronome destacado foi interpretado CORRETAMENTE.  

a) “Clientes com necessidades especiais, crianças de colo, melhor idade, gestantes e portadores do cartão 
tal terão preferência etc.”. (de cliente especial).  

b) “Ou seja, nós, da “melhor idade”, estamos com tudo, e os demais podem ir lamber sabão.” (todas as 
vantagens da idade).  

c) “Para os que ainda não chegaram a ela, “melhor idade” é quando você pensa duas vezes...” (aqueles 
abaixo de 60 anos).  

e) “E esta, de fato, é uma grande vantagem da ‘melhor idade’...” (a farmácia). 
 
07. (FCM MG) A figura de linguagem destacada NÃO está correta na alternativa:  

a) “Privilégios da ‘melhor idade’ são o ressecamento da pele, a osteoporose, as placas de gordura no 
coração, a pressão lembrando placar de basquete americano, a falência dos neurônios, as baixas de 
visão e audição...” - IRONIA.  

b) “Outra característica da “melhor idade” é a disponibilidade de seus membros para tomar as 
montanhas de Rivotril, Lexotan e Frontal que seus médicos lhes receitam e depois não conseguem 
retirar. - HIPÉRBOLE.  
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c) “. Ou quando o singelo ato de dar o laço no pé esquerdo do sapato equivale, segundo o João 
Ubaldo Ribeiro, a uma modalidade olímpica. - SÍMILE.  

d) “Ou seja, nós, da “melhor idade”, estamos com tudo, e os demais podem ir lamber sabão.” - 
PROSOPOPEIA. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 8     

Vergonha de viver 
 

01 Há pessoas que têm vergonha de viver: são os tímidos, entre 02 os quais me incluo. Desculpem, por 
exemplo, estar tomando lugar 03 no espaço. Desculpem eu ser eu. Quero ficar só! grita a alma do 04 tímido que 
só se liberta na solidão. Contraditoriamente quer o quente 05 aconchego das pessoas. Vai, Carlos, vai ser 
gauche na vida. (Não 06 sei se estou citando Drummond do modo certo, escrevo de cor). 

07 E para pedir aumento de salário – a tortura. Como começar? 08 Apresentar-se com fingida segurança de 
quem sabe quanto vale em 09 dinheiro – ou apresentar-se como se é, desajeitado e excessivamente 10 humilde. 

11 O que faz então? Mas é que há a grande ousadia dos tímidos. E 12 de repente cheio de audácia pelo 
aumento com um tom reivindicativo 13 que parece contundente. Mas logo depois, espantado, sente-se mal, 14 
julga imerecido o aumento, fica todo infeliz. 

Clarice Lispector 
 
08. (Mackenzie SP) A respeito do gênero literário crônica, indique a alternativa correta.  

a) Cidade, relações de trabalho e comportamentos cotidianos, três temáticas presentes no trecho de 
“Vergonha de viver”, revelam-se como invenções originais de Lispector, pois aparecem pouco nas 
crônicas brasileiras como um todo.  

b) Há pouquíssima conexão da crônica com o jornalismo e a consolidação da imprensa, pois sua origem 
remete aos imemoriais contos mitológicos compartilhados pelas sociedades primitivas ao longo dos 
séculos.  

c) Linguagem especializada, jargões técnicos e densidade teórica: essas são típicas características de 
uma crônica. Tais características são observáveis em profusão na crônica de Lispector intitulada 
“Vergonha de viver”.  

d) “Crônica” é sinônimo para “conto”, haja vista serem os dois gêneros literários narrativas curtas focadas 
na criação de tensão no enredo e no desenvolvimento de problemas sociais e psicológicos de 
personagens.  

e) Apesar de ter surgido no século XIX, a crônica, ao longo do século XX e agora no século XXI, mantém 
suas principais características até hoje: brevidade, interesse pelos fatos do cotidiano e acessível 
comunicabilidade. 

 
TEXTO: 4 - Comuns às questões: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17     

 
A vida ao rés do chão1 

 
1 A crônica não é um “gênero maior”. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe 

dessem o brilho 2 universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o 
Prêmio Nobel a um cronista, por 3 melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero 
menor. 

4 “Graças a Deus”, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós. E para muitos 
pode servir de 5 caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Por meio dos 
assuntos, da composição solta, 6 do ar de coisa sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à 
sensibilidade de todo dia. Na sua despretensão, 7 humaniza; e esta humanização lhe permite preservar certa 
profundidade de sentido e certo acabamento de forma. O fato de 8 ficar tão perto do dia a dia age como quebra 
do monumental e da ênfase – riscos de excessos que outros gêneros literários 9 correm com frequência. 

10 No Brasil ela tem uma boa história, como a de José de Alencar na seção de jornal “Ao correr da pena”. 
Nesse mesmo 11 século XIX, nas crônicas de Machado de Assis notava-se o corte elegante de um artigo lúcido e 
leve. No decênio de 30 do 12 século XX, a crônica moderna se consolidou no Brasil como um gênero bem nosso, 
cultivado por um número crescente de 13 escritores, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Carlos 
Drummond de Andrade. Nesse período, apareceu aquele que 14 de certo modo seria “o” cronista, voltado de 
maneira exemplar e praticamente exclusiva para esse gênero: Rubem Braga. 

15 Parece às vezes que escrever crônica obriga a uma certa comunhão, produz um ar de família que 
aproxima os autores 16 num nível acima da sua singularidade e das suas diferenças. É que a crônica brasileira 
bem realizada (que evidentemente em 17 nada impede a verticalidade da ficção de Clarice Lispector ou a 
monumentalidade da prosa de um Guimarães Rosa) participa 18 de uma língua-geral lírica, irônica, casual, ora 
precisa, ora vaga, amparada por um diálogo rápido e certeiro, ou por uma 19 espécie de monólogo 
comunicativo. 

Observação: 1rés de = próximo de. 
(Adaptado de: CANDIDO, Antonio. Recortes. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 23-29, passim) 
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09. (PUCCamp SP) Certos traços da crônica podem ser deduzidos do texto, com EXCEÇÃO do que se 
apresenta em: 
a) Sua brevidade decorre do ritmo da vida contemporânea. 
b) Sua linguagem é leve e acessível, ajustada ao trato do miúdo da existência. 
c) Ela suprime o vocabulário opulento e as construções rebuscadas. 
d) A escala de seus temas é a variedade de fatos triviais, expressos em tom (menor) de coisa familiar. 
e) Ela recusa a adjetivação hiperbólica e o requinte gramatical. 

 
10. (PUCCamp SP) É correto o seguinte comentário: 

a) O autor vale-se do título do texto para enfatizar que aquilo que ele entende como defeito da crônica 
justifica sua convicção de que esse gênero textual deve ser reconhecido como “um gênero menor”. 

b) Na avaliação que faz dos que se dedicam a escrever crônicas, em comparação com romancistas, 
dramaturgos e poetas, o autor usa a forma verbal destacada em seria o caso de dizer “Graças a Deus” 
para exprimir sua recusa à conveniência do agradecimento. 

c) Mesmo mencionando a grande fragilidade da crônica, o autor atribui ao gênero o mérito, exclusivo, 
mas relevante, de propiciar que as pessoas que a leem se sintam motivadas a ler grandes 
romancistas, dramaturgos e poetas. 

d) A referência à sua despretensão, já sugerida no título do texto, que não impede de a crônica ter a 
possibilidade de confirmar ao leitor sua condição humana, ou de ampliá-la, fundamenta o emprego dos 
pronomes em certa profundidade de sentido e certo acabamento de forma. 

e) São critérios coerentes do autor, ao caracterizar o “gênero maior”: 1) o texto manifestar brilho; 2) o 
reconhecimento universal do escritor como “grande” autor de romance, de dramaturgia ou de poesia; 
3) o escritor pleitear o Prêmio Nobel; 4) o texto ser caminho para a literatura. 

 
11. (PUCCamp SP) Considere o parágrafo 3, em seu contexto, e leia com atenção as afirmações que vêm a 

seguir. 
 
I. Em notava-se o corte elegante de um artigo lúcido e leve, a caracterização destacada pode ser 

interpretada como argumento a favor da ideia de que a leveza da forma não implica superficialidade de 
conteúdo. 

II. O emprego marcado do artigo em “o” cronista sinaliza que o escritor seria o mais representativo, 
importante ou o melhor do grupo a que pertence. 

III. É legítimo compreender que a crônica, ainda que surgida ou praticada em outros países, tomou 
características próprias entre os brasileiros. 

IV. O gênero “crônica” tornou-se reconhecidamente representativo do gênio brasileiro, porque 
desenvolveu-se sobre a base sólida de escritores de notável talento no século XIX. 

 
O texto legitima a correção do que se afirma em 
a) I, II, III e IV. 
b) II, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
d) IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 

 
12. (PUCCamp SP) Entende-se corretamente do último parágrafo: Antonio Candido 

a) refere-se ao fato de que o autor de crônicas parece sentir-se incentivado a participar de encontros com 
parceiros da mesma arte para que essa convivência, de certo modo familiar, estimule a produção de 
textos de nível mais elevado. 

b) lança timidamente a hipótese de que é, de certo modo, obrigação do cronista que busca sintonia com 
seus pares se aproximar dos que já atingiram a excelência do ofício, uma maneira de ultrapassar a sua 
própria condição de aspirante ao patamar universal dos melhores autores. 

c) expressa seu entendimento de que, pelo próprio fato de participarem do mesmo ofício, cronistas 
praticamente se irmanam numa atmosfera que, pairando sobre os traços peculiares a cada um deles, 
suprime toda a importância da diversidade. 

d) assinala que, para a crônica ser bem-sucedida, seu autor deve ter repertório que lhe permita transitar 
pelos mais variados tons expressivos, manifestos de maneira precisa ou vaga, na dependência do que 
deseja atingir com sua ficção. 

e) registra que cronistas brasileiros preservam o que já construíram pela sua prática da escrita, ou seja, 
uma linguagem usada em comum por grupos que, mesmo de perfis distintos, entendem a importância 
do diálogo consistente entre parceiros de profissão. 
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13. (PUCCamp SP) A crônica não é um “gênero maior”. Não se imagina uma literatura feita de grandes 
cronistas, que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se 
pensaria em atribuir o Prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a 
crônica é um gênero menor. 

 
“Graças a Deus”, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós. 
 
Considerado o trecho acima reproduzido, é correto afirmar: 
a) No segundo período, o pronome lhe remete a “o cronista”. 
b) No terceiro período, a substituição de por melhor que fosse por “ainda que fosse o melhor” não 

prejudica o sentido original. 
c) Com exceção do valor conclusivo expresso pela conjunção Portanto (que introduz o arremate da 

argumentação desenvolvida), a frase final do parágrafo nada acrescenta do ponto de vista semântico à 
frase inicial, pois há equivalência entre não é um “gênero maior” e “é um gênero menor”. 

d) Alterando-se a composição original, estará em consonância com a norma-padrão o trecho “Seria o caso 
de dar − ‘Graças a Deus’, porque sendo assim, ela fica mais perto de nós”. 

e) No segmento sendo assim ela fica mais perto de nós, a forma nominal destacada expressa propriedade 
inerente, sendo simultânea, portanto, à ação expressa pelo verbo da oração principal. 

 
14. (PUCCamp SP) Em cada uma de 4 alternativas propostas, há uma forma linguística que atenua o sentido 

do que está expresso no enunciado. A única frase em que a afirmação se mantém categórica é: 
a) Portanto, parece [...] que a crônica é um gênero menor. 
b) E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, [...] mas para a literatura. 
c) O fato de ficar tão perto do dia a dia age como quebra do monumental e da ênfase. 
d) Por meio [...] do ar de coisa sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de 

todo dia. 
e) e esta humanização lhe permite preservar certa profundidade de sentido e certo acabamento de forma. 

 
15. (PUCCamp SP) Observado o papel da palavra sublinhada, em seu contexto, é INCORRETO o que se 

comenta sobre o mecanismo de coesão em: 
a) (Refs. 2 e 3) Nem se pensaria em atribuir o Prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. / o 

conector vincula argumentos que se encaminham para a mesma conclusão. 
b) (Ref. 4) “Graças a Deus”, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós. / a 

coesão é estabelecida por advérbio que retoma expressão citada anteriormente. 
c) (Refs. 6 e 7) Na sua despretensão, humaniza; e esta humanização lhe permite preservar certa 

profundidade de sentido ... / o pronome participa da coesão entre os dois segmentos trazendo à 
superfície uma consequência lógica de ação citada no enunciado imediatamente anterior. 

d) (Refs. 4 e 5) E para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, 
mas para a literatura. / a coesão se dá por meio de conjunção coordenativa equivalente a “porque”, de 
valor causal. 

e) (Ref. 10) No Brasil ela tem uma boa história, como a de José de Alencar na seção de jornal “Ao correr 
da pena”. / a palavra que estabelece a conexão entre os dois segmentos textuais introduz um 
exemplo. 

 
16. (PUCCamp SP) Comenta-se com propriedade: 

a) Em “Graças a Deus”, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós, a palavra 
destacada está empregada em conformidade com a norma-padrão, assim como em “Não entendia 
porque razão estava se sentindo tão inseguro”. 

b) Em É que a crônica brasileira bem realizada [...] participa de uma língua-geral lírica, irônica, casual, 
ora precisa, ora vaga, amparada por um diálogo rápido e certeiro, ou por uma espécie de monólogo 
comunicativo, são referidas duas situações que implicam alternância entre termos, sendo que a 
presença de um anula a do outro. 

c) Em Na sua despretensão, humaniza; e esta humanização lhe permite preservar certa profundidade de 
sentido e certo acabamento de forma, a substituição do segmento destacado por “permite à ela” 
preserva o sentido e a correção originais da frase. 

d) Em Parece às vezes que escrever crônica obriga a uma certa comunhão, produz um ar de família que 
aproxima os autores num nível acima da sua singularidade e das suas diferenças, o tipo de 
complemento do verbo “obrigar” está presente também no segmento que complementa o sentido do 
verbo “aproximar”. 

e) Em Por meio dos assuntos, da composição solta, do ar de coisa sem necessidade que costuma 
assumir, o segmento destacado, não exercendo a função de adjunto adnominal, não pode ser 
substituído pelo adjetivo que lhe corresponderia. 
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17. (PUCCamp SP) A par da crônica, que cultivou em jornais numa seção especial, José de Alencar cultivou o 
gênero do romance, que o notabilizou e ao qual se aplicou com o propósito de 
a) representar diferentes personagens e épocas da história e dos mitos da jovem nação, com visível 

intento nacionalista. 
b) criticar a dependência política ainda manifesta do Brasil em relação aos padrões culturais da Corte 

portuguesa. 
c) promover, em nítida contraposição ao ideário romântico, uma literatura voltada para a crua realidade 

social do país. 
d) defender os ideais progressistas da época, ao lado de poetas como Castro Alves, denunciando as 

baixezas da escravidão. 
e) aprimorar esteticamente esse gênero típico do século XVIII, restaurando seus ideais firmados na 

retórica clássica. 
 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 18     

O “Divino Bachô” 
 

Há três séculos — exatamente entre 1644 e 1694 — vivia no Japão o grande poeta Bachô, considerado por 
muitos o mais admirável representante da poesia no seu país, tanto pela perfeição de seus poemas como pela 
pureza de sua vida. Chamam esse poeta de “divino Bachô”, resumindo nessa expressão sua glória de homem e 
de artista. Tendo abandonado suas atividades de muito jovem funcionário, tornou-se monge budista, levando 
existência errante. Mais tarde, teria passado a habitar uma cabana, à sombra de uma bananeira, de onde lhe 
veio o nome de Bachô, que é pseudônimo literário. 

Embora tenha sido também fino prosador, Bachô é mais conhecido no Ocidente pelos seus breves poemas 
de dezessete sílabas que, no Japão, se chamam hái-kái ou hái-ku, tipo de composição a que ele e os da sua 
escola imprimiram brilho e dignidade excepcionais. 

O hái-kái tem sido tentado por muitos poetas ocidentais, seduzidos pela sua extrema concisão de forma. 
Os elementos que nele se dispõem e são diretamente perceptíveis pelos sentidos, evocam, para os japoneses, 
sugestões que o Ocidente em geral não pode captar, por aludirem a circunstâncias, pessoas, acontecimentos 
inerentes ao Japão e ao seu povo. Às vezes, a poesia decorre de jogos de palavras, intraduzíveis em outros 
idiomas. 

Há um hái-kái de Bachô que se tornou famoso no Ocidente. E nesse, embora, pelo lado plástico nos ofereça 
uma inesquecível imagem, o conteúdo moral se torna transparente, de modo que o pequeno poema vale 
duplamente, pela forma e pelo sentido. Na verdade, ele fora composto por Kikaku, um dos discípulos favoritos 
de Bachô. E dizia: 
 

“Uma libélula rubra. 
Tirai-lhe as asas: 
uma pimenta.” 

 
Bachô, diante da imagem cruel, corrigiu o poema de seu discípulo, com uma simples modificação dos termos: 
 

“Uma pimenta. 
Colocai-lhe asas: 

uma libélula rubra.” 
 
Este pequeno exemplo de compaixão, conservado num breve poema japonês de trezentos anos, emociona e 
confunde estes nossos grandiosos tempos bárbaros. Mas sua luz não se apaga, até se vê melhor — porque 
vastas e assustadoras são as trevas dos nossos dias. 

(Cecília Meireles. “O ‘Divino Bachô’”. Escolha o seu sonho, s/d. Adaptado.) 
 
18. (UNIVAG MT) Em relação ao hái-kái modificado por Bachô, o texto de Cecília Meireles consiste em uma 

apreciação do gênero 
a) crônica, destacando, a partir do poema, a necessidade de as pessoas tornarem-se mais sensíveis e 

buscarem esperanças para viver em tempos de grande desumanidade. 
b) diário, reportando-se a tempos remotos para mostrar como a poesia do passado conseguiu captar com 

sutileza diferenças na forma do poema. 
c) notícia, expondo a importância de a crueldade humana ser substituída por atitudes que sejam 

coerentes com períodos de crise de valores morais. 
d) fábula, traçando analogias entre o universo da poesia e a realidade, em geral muito atingida pela 

barbárie dos tempos, reproduzida na literatura. 
e) ensaio, estabelecendo comparações entre obras das literaturas ocidental e oriental, para concluir que 

nesta os temas são tratados com mais sensibilidade do que naquela. 
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TEXTO: 6 - Comum à questão: 19     
EXIGÊNCIAS DA VIDA MODERNA 

  
Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E 

também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes.  
Todos os dias devem-se tomar ao menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo.  
Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que, aos 

bilhões, ajudam a digestão).  
Cada dia uma Aspirina, previne infarto.  
Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso.  
Um copo de cerveja, para… não lembro bem para o que, mas faz bem.  
O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai 

perceber.  
Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pulôver.  
Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves diariamente.  
E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes cada garfada. Só para comer, serão cerca de cinco 

horas do dia… E não esqueça de escovar os dentes depois de comer.  
Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das seis refeições e 

enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax.  
Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a 

água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia.  
Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e 

uma. Sobram três, desde que você não pegue trânsito.  
As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV por dia. Menos você, porque todos os dias você 

vai caminhar ao menos meia hora (por experiência própria, após quinze minutos dê meia volta e comece a 
voltar, ou a meia hora vira uma).  

E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta: devem ser regadas diariamente, o que me 
faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando.  

Deve-se estar bem informado também, lendo dois ou três jornais por dia para comparar as informações.  
Ah! E o sexo! Todos os dias, tomando o cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador para 

renovar a sedução. Isso leva tempo – e nem estou falando de sexo tântrico.  
Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um 

bichinho de estimação.  
Na minha conta são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao 

mesmo tempo!  
Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e escova os dentes.  
Chame os amigos junto com os seus pais.  
Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua mulher… na sua cama.  
Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um Danoninho e, se sobrarem 5 minutos, uma 

colherada de leite de magnésio.  
Agora tenho que ir.  
É o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um 

jornal… Tchau!  
Viva a vida com bom humor!!!  

Disponível em: 
 https://www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-de-luis-fernando-verissimo>.  

Acesso em 19-09-2018. [Adaptado]. 
 
19. (ACAFE SC) O texto é exemplo de crônica: 

a) humorística, pois narra cotidiano das pessoas de forma bem humorada, fazendo com que se veja de 
uma forma diferente aquilo que parece óbvio demais para ser observado. 

b) histórica, pois busca relatar uma realidade social, política ou cultural, avaliada pelo autor com um tom 
de protesto ou de argumentação.  

c) jornalística, que se parece com a crônica dissertativa, comumente utilizada por meios de comunicação 
de cunho jornalístico, que, a partir de temas atuais, tem como objetivo a reflexão.  

d) argumentativa, ou seja, um gênero textual que se utiliza das características de uma crônica e também 
de argumentos do autor para fundamentar seu ponto de vista. 
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TEXTO: 7 - Comum à questão: 20     
 

Leia a crônica “Eloquência singular”, do escritor Fernando Sabino (1923-2004) 
 

1 Mal iniciara seu discurso, o deputado embatucou: 
2 — Senhor Presidente: eu não sou daqueles que… 
3 O verbo ia para o singular ou para o plural? Tudo 4 indicava o plural. No entanto, podia perfeitamente ser 

o 5 singular: 
6 — Não sou daqueles que… 
7 Não sou daqueles que recusam… No plural soava 8 melhor. Mas era preciso precaver-se contra essas 

armadilhas 9 da linguagem — que recusa? — ele que tão facilmente 10 caía nelas, e era logo massacrado com 
um aparte. 11 Não sou daqueles que… Resolveu ganhar tempo: 

12 — …embora perfeitamente cônscio das minhas altas 13 responsabilidades como representante do povo 
nesta 14 Casa, não sou… 

15 Daqueles que recusa, evidentemente. Como é que 16 podia ter pensado em plural? Era um desses casos 
que 17 os gramáticos registram nas suas questiúnculas de português: 18 ia para o singular, não tinha dúvida. 
Idiotismo de 19 linguagem, devia ser. 

20 — …daqueles que, em momentos de extrema gravidade, 21 como este que o Brasil atravessa… 
22 Safara-se porque nem se lembrava do verbo que 23 pretendia usar: 
24 — Não sou daqueles que… 
25 Daqueles que o quê? Qualquer coisa, contanto que 26 atravessasse de uma vez essa traiçoeira pinguela 

gramatical 27 em que sua oratória lamentavelmente se havia 28 metido logo de saída. Mas a concordância? 
Qualquer 29 verbo servia, desde que conjugado corretamente, no singular. 30 Ou no plural: 

31 — Não sou daqueles que, dizia eu — e é bom que 32 se repita sempre, senhor Presidente, para que 
possamos 33 ser dignos da confiança em nós depositada… 

34 Intercalava orações e mais orações, voltando sempre 35 ao ponto de partida, incapaz de se definir por 
esta ou 36 aquela concordância. 

37 [...] 
38 A concordância que fosse para o diabo. Intercalou 39 mais uma oração e foi em frente com bravura, 

disposto a 40 tudo, afirmando não ser daqueles que… 
41 — Como? 
42 Acolheu a interrupção com um suspiro de alívio: 
43 — Não ouvi bem o aparte do nobre deputado. 
44 Silêncio. Ninguém dera aparte nenhum. 
45 — Vossa Excelência, por obséquio, queira falar mais 46 alto, que não ouvi bem — e apontava, agoniado, 

um dos 47 deputados mais próximos. 
48 — Eu? Mas eu não disse nada… 
49 — Terei o maior prazer em responder ao aparte do 50 nobre colega. Qualquer aparte. 
51 O silêncio continuava. Interessados, os demais deputados 52 se agrupavam em torno do orador, 

aguardando 53 o desfecho daquela agonia, que agora já era, como no 54 verso de Bilac, a agonia do herói e a 
agonia da tarde. 

55 — Que é que você acha? – cochichou um. 
56 — Acho que vai para o singular. 
57 — Pois eu não: para o plural, é lógico. 
58 O orador seguia na sua luta: 
59 — Como afirmava no começo de meu discurso, senhor 60 Presidente… 
61 Tirou o lenço do bolso e enxugou o suor da testa. 62 Vontade de aproveitar-se do gesto e pedir ajuda ao 

próprio 63 Presidente da mesa: por favor, apura aí pra mim, 64 como é que é, me tira desta… 
65 — Quero comunicar ao nobre orador que o seu tempo 66 se acha esgotado. 
67 — Apenas algumas palavras, senhor Presidente, 68 para terminar o meu discurso: e antes de terminar, 

quero 69 deixar bem claro que, a esta altura de minha existência, 70 depois de mais de vinte anos de vida 
pública… 

71 E entrava por novos desvios: 
72 — Muito embora… sabendo perfeitamente… os imperativos 73 de minha consciência cívica… senhor 

Presidente… 74 e o declaro peremptoriamente… não sou daqueles 75 que… 
76 O Presidente voltou a adverti-lo de que seu tempo se 77 esgotara. Não havia mais por onde fugir: 
78 — Senhor Presidente, meus nobres colegas! 
79 Resolveu arrematar de qualquer maneira. Encheu o 80 peito e desfechou: 
81 — Em suma: não sou daqueles. Tenho dito. 
82 Houve um suspiro de alívio em todo o plenário, as 83 palmas romperam. Muito bem! Muito bem! O orador 

foi 84 vivamente cumprimentado. 
(A companheira de viagem, 1972.) 
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20. (UNIVAG MT) Leia o trecho de um ensaio do crítico literário Antonio Candido sobre o gênero crônica, 
publicado em 1980. 
 
O prestígio atual da crônica é um bom sintoma do progresso de busca de oralidade na escrita, isto é, de 
quebra do artifício e aproximação com o que há de mais natural no modo de ser do nosso tempo. 

(“A vida ao rés-do-chão”. Recortes, 2004. Adaptado.) 
 
A referida “busca de oralidade na escrita” está bem exemplificada no seguinte trecho do texto de Fernando 
Sabino: 
a) “Ninguém dera aparte nenhum.” (Ref. 44) 
b) “Interessados, os demais deputados se agrupavam em torno do orador” (Refs. 51-52) 
c) “O Presidente voltou a adverti-lo de que seu tempo se esgotara.” (Refs. 76-77) 
d) “Mas era preciso precaver-se contra essas armadilhas da linguagem” (Refs. 8-9) 
e) “A concordância que fosse para o diabo.” (Ref. 38) 

 
GABARITO: 
 
01. A 
 
02. D 
 
03. C 
 
04. D 
 
05. A 
 
06. C 
 
07. D 
 
08. E 
 
09. A 
 
10. D 
 
11. C 
 
12. C 
 
13. E 
 
14. C 
 
15. D 
 
16. B 
 
17. A 
 
18. A 
 
19. A 
 
20. E 
 
 


