
 

 

Tarefa 16 professora Vanessa 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     
 
Leitura 
 
Era um quintal ensombrado, murado alto de pedras.  
As macieiras tinham maçãs temporãs, a casca vermelha do escuríssimo vinho,  
o gosto caprichado das coisas fora do seu tempo desejadas.  
Ao longo do muro eram talhas de barro.  
Eu comia maçãs, bebia a melhor água, sabendo que lá fora o mundo havia parado de calor.  
Depois encontrei meu pai, que me fez festa e não estava doente e nem tinha  
morrido, por isso ria, os lábios de novo e a cara circulados de sangue, caçava  
o que fazer para gastar sua alegria: onde está meu formão, minha vara de pescar,  
cadê minha binga, meu vidro de café?  
Eu sempre sonho que uma coisa gera, nunca nada está morto.  
O que não parece vivo, aduba.  
Ao que parece estático, espera.  

PRADO, Adélia – Bagagem,1976. 
 
01. (UNIFOR CE) Do ponto de vista da composição do poema Leitura de Adélia Prado, é CORRETO afirmar que  

a) É predominantemente dissertativo, servindo as imagens como fundo para a digressão.  
b) É predominantemente descritivo, construído apenas com termos concretos: quintal, maçãs, macieiras, 

muro, água, retratando um cenário familiar específico.  
c) Equilibra em harmonia descrição, narração e dissertação à medida que suas recordações saem do 

plano das reminiscências, sofrem transformações e dão margem a digressões.  
d) É predominantemente narrativo, visto que o eu-lírico evoca os acontecimentos que marcaram o 

encontro com seu pai.  
e) Equilibra narração e dissertação, com o uso de imagens que servem como fundo para a digressão. 

 
02. (UFPR) Considere o seguinte trecho do romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto:  

Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade, a cuja 
existência o governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes impostos, empregados em obras inúteis e 
suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro. (Clara dos Anjos, p. 38.)  
 
Com base no trecho selecionado e na leitura integral do romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto, 
assinale a alternativa correta.  
a) O narrador é imparcial ao descrever os cenários do subúrbio e de outros pontos da cidade, 

demonstrando neutralidade na constatação das diferenças entre as regiões.  
b) O subúrbio é descrito ora de modo realista, ora de modo idealizado, contribuindo para a construção de 

uma visão, por vezes, romantizada da pobreza.  
c) O narrador disseca com rigor quase sociológico os problemas políticos da época, citando fatos e 

personagens históricos reais que se misturam à narrativa.  
d) O romance apresenta o ambiente do subúrbio aliando a descrição pormenorizada do espaço físico à 

caracterização dos personagens que o habitam.  
e) Os vários bairros e personagens que estão nos arredores da linha férrea do trem urbano são descritos 

como um conjunto indiferenciado, como se cada bairro não tivesse sua característica própria. 
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TEXTO: 2 - Comum à questão: 3     
Soneto do Corifeu*  
 

São demais os perigos desta vida  
Para quem tem paixão, principalmente  

3 Quando uma lua surge de repente  
E se deixa no céu, como esquecida.  

 
E se ao luar que atua desvairado  

6 Vem se unir uma música qualquer  
Aí então é preciso ter cuidado  
Porque deve andar perto uma mulher.  

 
9 Deve andar perto uma mulher que é feita  

De música, luar e sentimento  
E que a vida não quer, de tão perfeita.  

 
12 Uma mulher que é como a própria Lua:  

Tão linda que só espalha sofrimento  
Tão cheia de pudor que vive nua. 

 
* Corifeu: personagem sempre presente no antigo teatro grego. 
 
03. (UERJ) Na última estrofe, a figura feminina é descrita por meio de elementos que estabelecem entre si 

uma relação do seguinte tipo:  
a) ambígua  
b) antitética  
c) denotativa  
d) metalinguística 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 4     
 

Subamos os degraus, que conduzem ao alpendre, todo engrinaldado de viçosos festões e lindas flores, que 
serve de vestíbulo ao edifício. Entremos sem cerimônia. Logo à direita do corredor, encontramos aberta uma 
larga porta, que dá entrada à sala de recepção, vasta e luxuosamente mobiliada. Acha-se ali sozinha e sentada 
ao piano uma bela e nobre figura de moça. As linhas de perfil desenham-se distintamente entre o ébano da 
caixa do piano, e as bastas madeixas ainda mais negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas, que 
fascinam os olhos, enlevam a mente, e paralisam toda análise. A tez é como o marfim do teclado, alva que não 
deslumbra, embaçada por uma nuança delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa 
desmaiada. O colo donoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os cabelos 
soltos e fortemente ondulados se despenham caracolando pelos ombros em espessos e luzidios rolos, e como 
franjas negras escondiam quase completamente o dorso da cadeira, que se achava recostada. Na fronte calma 
e lisa como mármore polido, a luz do ocaso esbatia um róseo e suave reflexo; di-la-íeis misteriosa lâmpada de 
alabastro guardando no seio diáfano o fogo celeste da inspiração. Tinha a face voltada para as janelas, e o 
olhar vago pairava-lhe pelo espaço. 

(Bernardo Guimarães. A Escrava Isaura. In: Massaud Moisés (org.). 
A literatura brasileira através dos textos, 2004.) 

 
04. (IBMEC SP Insper) A personagem apresentada no trecho pelo narrador é Isaura, uma escrava que foi 

criada e educada fora da senzala. No texto, essa figura feminina é descrita 
a) de modo sensual, como uma escrava que se destaca das demais e inspira o amor. 
b) com ênfase em sua simplicidade, que se opõe à suntuosidade da casa onde mora. 
c) pelo espírito misterioso que a envolve e que desperta a atenção do narrador. 
d) como dona de uma beleza superior, idealização que se opõe à sua condição de escrava. 
e) em função de sua nativa tristeza, que não se justifica em função do quanto é bela. 
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TEXTO: 4 - Comuns às questões: 5, 6     
 
Texto 1 

BECOS DE GOIÁS 
 

1 Beco da minha terra... 
Amo tua paisagem triste, ausente e suja. 

Teu ar sombrio. Tua velha umidade andrajosa. 
Teu lodo negro, esverdeado, escorregadio. 

5 E a réstia de sol que ao meio-dia desce, fugidia, 
e semeia polmes dourados no teu lixo pobre, 

calçando de ouro a sandália velha, 
jogada no teu monturo. 

 
Amo a prantina silenciosa do teu fio de água, 

10 descendo de quintais escusos 
sem pressa, 

e se sumindo depressa na brecha de um velho cano. 
Amo a avenca delicada que renasce 

na frincha de teus muros empenados, 
15 e a plantinha desvalida, de caule mole 

que se defende, viceja e floresce 
no agasalho de tua sombra úmida e calada. 

 
Amo esses burros-de-lenha 

que passam pelos becos antigos. Burrinhos dos morros, 
20 secos, lanzudos, malzelados, cansados, pisados. 

Arrochados na sua carga, sabidos, procurando a sombra, 
no range-range das cangalhas. 

 
E aquele menino, lenheiro ele, salvo seja. 

Sem infância, sem idade. 
25 Franzino, maltrapilho, 
pequeno para ser homem, 

forte para ser criança. 
Ser indefeso, indefinido, que só se vê na minha cidade. 

 
Amo e canto com ternura 

30 todo o errado da minha terra. 
Becos da minha terra, 

discriminados e humildes, 
lembrando passadas eras... 

 
Beco do Cisco. 

35 Beco do Cotovelo. 
Beco do Antônio Gomes. 

Beco das Taquaras. 
Beco do Seminário. 
Bequinho da Escola. 

40 Beco do Ouro Fino. 
Beco da Cachoeira Grande. 

Beco da Calabrote. 
Beco do Mingu. 

Beco da Vila Rica... 
 

45 Conto a estória dos becos, 
dos becos da minha terra, 
suspeitos... mal afamados 

onde família de conceito não passava. 
“Lugar de gentinha” - diziam, virando a cara. 

50 De gente do pote d’água. 
De gente de pé no chão. 
Becos de mulher perdida. 

Becos de mulheres da vida. 
Renegadas, confinadas 

55 na sombra triste do beco. 
Quarto de porta e janela. 
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Prostituta anemiada, 
solitária, hética, engalicada, 
tossindo, escarrando sangue 

60 na umidade suja do beco. 
 

Becos mal assombrados. 
Becos de assombração... 

Altas horas, mortas horas... 
Capitão-mor - alma penada, 

65 terror dos soldados, castigado nas armas. 
Capitão-mor, alma penada, 

num cavalo ferrado, 
chispando fogo, 

descendo e subindo o beco, 
70 comandando o quadrado - feixe de varas... 

Arrastando espada, tinindo esporas... 
 

Mulher-dama. Mulheres da vida, 
perdidas, 

começavam em boas casas, depois, 
75 baixavam pra o beco. 

Queriam alegria. Faziam bailaricos. 
- Baile Sifilítico - era ele assim chamado. 
O delegado-chefe de Polícia - brabeza - 

dava em cima... 
80 Mandava sem dó, na peia. 

No dia seguinte, coitadas, 
cabeça raspada a navalha, 

obrigadas a capinar o Largo do Chafariz, 
na frente da Cadeia. 

 
85 Becos da minha terra... 

Becos de assombração. 
Românticos, pecaminosos... 
Têm poesia e têm drama. 

O drama da mulher da vida, antiga, 
90 humilhada, malsinada. 

Meretriz venérea, 
desprezada, mesentérica, exangue. 

Cabeça raspada a navalha, 
castigada a palmatória, 
95 capinando o largo, 

chorando. Golfando sangue. 
 

(ÚLTIMO ATO) 
 

Um irmão vicentino comparece. 
Traz uma entrada grátis do São Pedro de Alcântara. 

100 Uma passagem de terceira no grande coletivo de São Vicente. 
Uma estação permanente de repouso - no aprazível São Miguel. 

 
Cai o pano. 

CORALINA, Cora. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 
21ª ed. - São Paulo: Global Editora, 2006. 
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Texto 2 
O ELEFANTE 

 
1 Fabrico um elefante 

de meus poucos recursos. 
Um tanto de madeira 
tirado a velhos móveis 

5 talvez lhe dê apoio. 
E o encho de algodão, 
de paina, de doçura. 
A cola vai fixar 
suas orelhas pensas. 

10 A tromba se enovela, 
é a parte mais feliz 
de sua arquitetura. 

 
Mas há também as presas, 
dessa matéria pura 

15 que não sei figurar. 
Tão alva essa riqueza 
a espojar-se nos circos 
sem perda ou corrupção. 
E há por fim os olhos, 

20 onde se deposita 
a parte do elefante 
mais fluida e permanente, 
alheia a toda fraude. 

 
Eis o meu pobre elefante 

25 pronto para sair 
à procura de amigos 
num mundo enfastiado 
que já não crê em bichos 
e duvida das coisas. 

30 Ei-lo, massa imponente 
e frágil, que se abana 
e move lentamente 
a pele costurada 
onde há flores de pano 

35 e nuvens, alusões 
a um mundo mais poético 
onde o amor reagrupa 
as formas naturais. 

 
Vai o meu elefante 

40 pela rua povoada, 
mas não o querem ver 

 nem mesmo para rir 
da cauda que ameaça 
deixá-lo ir sozinho. 

 
45 É todo graça, embora 

as pernas não ajudem 
e seu ventre balofo 
se arrisque a desabar 
ao mais leve empurrão. 

50 Mostra com elegância 
sua mínima vida, 
e não há cidade 
alma que se disponha 
a recolher em si 
desse corpo sensível 

56 a fugitiva imagem, 
o passo desastrado 
mas faminto e tocante. 
Mas faminto de seres 

60 e situações patéticas, 



Avaliação Produtiva 

 

 
6

de encontros ao luar 
no mais profundo oceano, 
sob a raiz das árvores 
ou no seio das conchas, 

65 de luzes que não cegam 
e brilham através 
dos troncos mais espessos. 
Esse passo que vai 
sem esmagar as plantas 

70 no campo de batalha, 
à procura de sítios, 

 
segredos, episódios 
não contados em livro, 
de que apenas o vento, 

75 as folhas, a formiga 
reconhecem o talhe, 
mas que os homens ignoram, 
pois só ousam mostrar-se 
sob a paz das cortinas 

80 à pálpebra cerrada. 
 

E já tarde da noite 
volta meu elefante, 
mas volta fatigado, 
as patas vacilantes 

85 se desmancham no pó. 
Ele não encontrou 
o de que carecia, 
o de que carecemos, 
eu e meu elefante, 

90 em que amo disfarçar-me. 
Exausto de pesquisa, 
caiu-lhe o vasto engenho 
como simples papel. 
A cola se dissolve 

95 e todo o seu conteúdo 
de perdão, de carícia, 
de pluma, de algodão, 
jorra sobre o tapete, 
qual mito desmontado. 

100 Amanhã recomeço. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. O Elefante. 

9ª ed. - São Paulo: Editora Record, 1983. 
 
05. (IME RJ) Os becos descritos no texto 1 denunciam lugares marginalizados, abandonados e, mais 

frequentemente, não amados. Assinale a opção em que o verso transcrito condiz com essa afirmativa. 
a) “Amo tua paisagem triste, ausente, suja.” (verso 2) 
b) “Amo a prantina silenciosa do teu fio de água,” (verso 9) 
c) “Amo a avenca delicada que renasce” (verso 13) 
d) “Amo esses burros-de-lenha” (verso 18) 
e) “Amo e canto com ternura” (verso 29) 

 
06. (IME RJ) O texto 1 se inicia em um processo descritivo e passa para o descritivo-narrativo. Isso se 

confirma pelo(a) 
a) contraste entre o uso abundante de adjetivos concomitante ao parco uso de formas verbais nas 

primeiras estrofes em relação à recorrência de formas verbais indicativas de ação conjugadas, 
predominantemente, no pretérito imperfeito do modo indicativo nas estrofes finais. 

b) uso de verbos conjugados na primeira pessoa do singular do modo indicativo nas primeiras estrofes 
em contraste com os verbos conjugados em terceira pessoa do pretérito imperfeito do indicativo nas 
estrofes finais. 

c) frequência com que aparecem, no início do poema, palavras cujos significados estão associados à 
tristeza e ao abandono dos becos em contraste com o final do poema em que comparecem forças 
preocupadas em garantir ordem na vida pública. 

d) fato de que a escritora se conforma ao processo mais tradicional na construção dos poemas. 
e) necessidade de dar ao poema um tom realista, afastando-o do romantismo tradicionalmente associado 

às formas poéticas como um todo. 
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TEXTO: 5 - Comum à questão: 7     
 
Leia o trecho do romance O Gaúcho, de José de Alencar. 
 

Como são melancólicas e solenes, ao pino do sol, as vastas campinas que cingem as margens do Uruguai e 
seus afluentes! 

A savana se desfralda a perder de vista, ondulando pelas sangas e coxilhas que figuram as flutuações das 
vagas nesse verde oceano. Mais profunda parece aqui a solidão, e mais pavorosa, do que na imensidade dos 
mares. 

É o mesmo ermo, porém selado pela imobilidade, e como que estupefato ante a majestade do firmamento. 
Raro corta o espaço, cheio de luz, um pássaro erradio, demandando a sombra, longe na restinga de mato 

que borda as orlas de algum arroio. A trecho passa o poldro bravio, desgarrado do magote; ei-lo que se vai 
retouçando alegremente babujar a grama do próximo banhado. 

No seio das ondas o nauta sente-se isolado; é o átomo envolto numa dobra do infinito. A âmbula imensa 
tem só duas faces convexas, o mar e o céu. Mas em ambas a cena é vivaz e palpitante. As ondas se agitam em 
constante flutuação; têm uma voz, murmuram. No firmamento as nuvens cambiam a cada instante ao sopro do 
vento; há nelas uma fisionomia, um gesto. 

A tela oceânica, sempre majestosa e esplêndida, ressumbra possante vitalidade. O mesmo pego, 
insondável abismo, exubera de força criadora; miríades de animais o povoam, que surgem à flor d’água. 

O pampa ao contrário é o pasmo, o torpor da natureza. 
O viandante perdido na imensa planície, fica mais que isolado, fica opresso. Em torno dele faz-se o vácuo: 

súbita paralisia invade o espaço, que pesa sobre o homem como lívida mortalha. 
Lavor de jaspe, embutido na lâmina azul do céu, é a nuvem. O chão semelha a vasta lápida musgosa de 

extenso pavimento. Por toda a parte a imutabilidade. Nem um bafo para que essa natureza palpite; nem um 
rumor que simule o balbuciar do deserto. 

(O Gaúcho, 1999.) 
 
07. (UNIVAG MT) O narrador utiliza uma comparação com o “mar” para descrever uma região geográfica que 

ele chama de “aqui”. Assinale a alternativa que resume tal comparação. 
a) A vida animal e vegetal na paisagem funciona “aqui” como um amenizador da solidão experimentada 

por um viajante. No mar, a inexistência desses elementos dificulta a vida de um viajante. 
b) A região descrita como “aqui” é, assim como o mar, um lugar onde o homem se sente solitário. No 

entanto, no mar, além de um imenso vazio, há um conjunto de elementos que dão vida. Por 
comparação, “aqui” a sensação de solidão é mais aguda. 

c) As sensações experimentadas pelo viajante no mar são equivalentes às experimentadas “aqui”. Em 
ambos os lugares, a solidão e o tédio invadem a experiência humana e determinam a vida do viajante. 

d) A solidão experimentada por um viajante no mar é intensificada pelo movimento das ondas e das 
nuvens. Ao contrário, apesar da solidão, a região descrita como “aqui” é mais acolhedora por ser mais 
tranquila. 

e) De maneira semelhante, “aqui” e no mar, os movimentos da natureza e a vida pujante transformam a 
solidão do viajante em uma passagem de agradável contemplação. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 8     
 
A tela contemplada 
 
Pintor da soledade nos vestíbulos 
de mármore e losango, onde as colunas 
se deploram silentes, sem que as pombas 
venham trazer um pouco do seu ruflo; 
 
traça das finas torres consumidas 
no vazio mais branco e na insolvência 
de arquiteturas não arquitetadas, 
porque a plástica é vã, se não comove, 
 
ó criador de mitos que sufocam, 
desperdiçando a terra, e já recuam 
para a noite, e no charco se constelam, 
 
por teus condutos flui um sangue vago, 
e nas tuas pupilas, sob o tédio, 
é a vida um suspiro sem paixão. 

Carlos Drummond de Andrade, Claro enigma. 
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08. (FGV) Ao descrever e comentar aspectos da pintura que contempla, o poeta institui um procedimento 
recorrente, que permeia todo o poema e, finalmente, se revela compatível com o tom mais geral do livro 
como um todo. Tal procedimento é o de 
a) contrapor a cada trecho descritivo um trecho narrativo, que permite enraizar o poema em um contexto 

histórico bem determinado. 
b) opor sistematicamente as artes plásticas e a arquitetura à literatura, reivindicando para esta última a 

capacidade de captar os sentidos do mundo, que escapam às duas primeiras. 
c) alternar trechos enigmáticos, de sentido obscuro, e trechos explicativos, mais claros, de sentido 

unívoco, de modo a eliminar possíveis ambiguidades. 
d) fazer com que cada aspecto apresentado seja acompanhado por algo que o nega ou esvazia, no limite 

de anulá-lo, revelando a vacuidade de que é portador. 
e) acumular, de estrofe em estrofe, argumentos que expõem a impotência da arte moderna, de modo a 

criticar-lhe a incapacidade de intervir no mundo real, modificando-o. 
 
TEXTO: 7 - Comum à questão: 9     
 

01 Cena 1 
02 Em uma madrugada chuvosa, um 03 trabalhador residente em São Paulo acorda, 04 ao amanhecer, às cinco 
horas, toma 05 rapidamente o café da manhã, dirige-se até o 06 carro, acessa a rua, e, como de costume, faz 07 
o mesmo trajeto até o trabalho. Mas, em um 08 desses inúmeros dias, ouve pelo rádio que 09 uma das avenidas 
de sua habitual rota está 10 totalmente congestionada. A partir dessa 11 informação e enquanto dirige, o 
trabalhador 12 inicia um processo mental analítico para 13 escolher uma rota alternativa que o faça 14 chegar 
........ empresa no horário de sempre. 
15 Para decidir sobre essa nova rota, ele 16 deverá considerar: a nova distância a ser 17 percorrida, o tempo 
gasto no deslocamento, a 18 quantidade de cruzamentos existentes em 19 cada rota, em qual das rotas 
encontrará 20 chuva e em quais rotas passará por áreas 21 sujeitas a alagamento. 
 
22 Cena 2 
23 Mais tarde no mesmo dia, um casal 24 residente na mesma cidade obtém 25 financiamento imobiliário e 
decide pela 26 compra de um apartamento. São inúmeras 27 opções de imóveis à venda. Para a escolha 28 
adequada do local de sua morada em São 29 Paulo, o casal deverá levar em conta, além do 30 valor do 
apartamento, também outros 31 critérios: variação do preço dos imóveis por 32 bairro, distância do apartamento 
até a escola 33 dos filhos pequenos, tempo gasto entre o 34 apartamento e o local de emprego do casal, 35 
preferência por um bairro tranquilo e 36 existência de linha de ônibus integrada ao 37 metrô nas proximidades 
do imóvel – entre 38 outros critérios. 
39 Essas duas cenas urbanas descrevem 40 situações comuns ........ passam diariamente 41 muitos dos cidadãos 
residentes em grandes 42 cidades. As protagonistas têm em comum a 43 angústia de tomar uma decisão 
complexa, 44 escolhida dentre várias possibilidades 45 oferecidas pelo espaço geográfico. Além de 46 mostrar que 
a geografia é vivida no cotidiano, 47 as duas cenas mostram também que, para 48 tomar a decisão que ........ 
seja mais 49 conveniente, nossas protagonistas deverão 50 realizar, primeiramente, uma análise 51 geoespacial 
da cidade. Em ambas as cenas, 52 essa análise se desencadeia a partir de um 53 sistema cerebral composto de 
informações 54 geográficas representadas internamente na 55 forma de mapas mentais que induzirão as três 56 
protagonistas a tomar suas decisões. Em cada 57 cena podemos visualizar uma pergunta 58 espacial. Na 
primeira, o trabalhador pergunta: 59 “qual a melhor rota a seguir, desde este 60 ponto onde estou até o local de 
meu trabalho, 61 neste horário de segunda-feira?” Na segunda, 62 o questionamento seria: “qual é o lugar da 63 
cidade que reúne todos os critérios 64 geográficos adequados à nossa moradia?” 65 A cena 1 é um exemplo 
clássico de análise 66 de redes, enquanto a cena 2 é um exemplo 67 clássico de alocação espacial – duas das 68 
técnicas mais importantes da análise 69 geoespacial. 
70 A análise geoespacial reúne um conjunto de 71 métodos e técnicas quantitativos dedicados à 72 solução 
dessas e de outras perguntas 73 similares, em computador, ........ respostas 74 dependem da organização 
espacial de 75 informações geográficas em um determinado 76 tempo. Dada a complexidade dos modelos, 77 
muitas técnicas de análise geoespacial foram 78 transformadas em linguagem computacional e 79 reunidas, 
posteriormente, em um sistema de 80 informação geográfica. Esse fato 81 geotecnológico contribuiu para a 82 
popularização da análise geoespacial realizada 83 em computadores, que atualmente é 84 simplificada pelo 
termo geoprocessamento. 

Adaptado de: FERREIRA, Marcos César. Iniciação à análise geoespacial: teoria, técnicas e exemplos para geoprocessamento. São 
Paulo: Editora UNESP, 2014. p. 33-34. 

 
09. (UFRGS) O texto apresenta diferentes modos de organização em sua composição. 

Na coluna da esquerda, abaixo, são listados modos de organização do texto; na da direita, passagens que 
correspondem, predominantemente, a esses modos de organização. 
 
Associe corretamente a coluna da direita à da esquerda. 
 
1. Modo descritivo 
2. Modo explicativo 
3. Modo narrativo 
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(   ) Em uma madrugada chuvosa, [...] (Ref. 02). 
(   ) acorda, ao amanhecer, às cinco horas, toma rapidamente o café da manhã, dirige-se até o carro, 

acessa a rua, e, como de costume, faz o mesmo trajeto até o trabalho (Refs. 03-07). 
(   ) uma das avenidas de sua habitual rota está totalmente congestionada (Refs. 09-10). 
(   ) A cena 1 é um exemplo clássico de análise de redes, a cena 2 é um exemplo clássico de alocação 

espacial – duas das técnicas mais importantes da análise geoespacial (Refs. 65-69). 
(   ) A análise geoespacial reúne um conjunto de métodos e técnicas quantitativos dedicados à solução 

dessas e de outras perguntas similares, em computador, [...] (Refs. 70-73). 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) 3 – 3 – 1 – 1 – 2. 
b) 1 – 3 – 1 – 2 – 2. 
c) 3 – 3 – 1 – 1 – 3. 
d) 1 – 2 – 3 – 2 – 3. 
e) 1 – 3 – 3 – 1 – 2. 

 
TEXTO: 8 - Comum à questão: 10     
 
Meninos carvoeiros 
 
Os meninos carvoeiros 
Passam a caminho da cidade. 
– Eh, carvoero! 
E vão tocando os animais com um relho enorme. 
 
Os burros são magrinhos e velhos. 
Cada um leva seis sacos de carvão de lenha. 
A aniagem é toda remendada. 
Os carvões caem. 
(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido.) 
 
– Eh, carvoero! 
 
Só mesmo estas crianças raquíticas 
Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 
A madrugada ingênua parece feita para eles... 
Pequenina, ingênua miséria! 
Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis! 
 
– Eh, carvoero! 
 
Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 
Encarapitados nas alimárias, 
Apostando corrida, 
Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados! 

(Manuel Bandeira, Estrela da vida inteira, 1993) 
 
Vocabulário: 
• Relho: chicote 
• Aniagem: tecido grosseiro usado na confecção de sacos e fardos 
• Encarapitados: postos no alto 
• Alimárias: bestas de carga 
 
10. (IBMEC SP Insper) Analisando a organização textual-discursiva do poema, conclui-se corretamente que o 

seu foco está na 
a) temática da infância, que aparece em oposição à ideia de lúdico e alegria. 
b) informalidade na voz do eu lírico, que atribui alegria às cenas descritas. 
c) descrição de ações e seres, raramente empregando linguagem figurada. 
d) flagrante liberdade criadora, com a métrica e as rimas regulares. 
e) opção por uma métrica irregular contrariando os preceitos modernistas. 
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11. (ENEM) Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e 
passara pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele. 
O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros 
contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e 
romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência 
que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava 
muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia, vermelho: 
— Cale-se ou expulso a senhora da sala. 
Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me mandar! Ele não mandava, senão estaria me 
obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele 
homem que de certo modo eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia, amava-o como 
uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e 
vê um homem forte de ombros tão curvos. 

LISPECTOR, C. Os desastres de Sofia. In: A legião estrangeira. São Paulo: Ática, 1997. 
 
Entre os elementos constitutivos dos gêneros está a sua própria estrutura composicional, que pode 
apresentar um ou mais tipos textuais, considerando-se o objetivo do autor. Nesse fragmento, a sequência 
textual que caracteriza o gênero conto é a 
a) expositiva, em que se apresentam as razões da atitude provocativa da aluna. 
b) injuntiva, em que se busca demonstrar uma ordem dada pelo professor à aluna. 
c) descritiva, em que se constrói a imagem do professor com base nos sentidos da narradora. 
d) argumentativa, em que se defende a opinião da enunciadora sobre o personagem-professor. 
e) narrativa, em que se contam fatos ocorridos com o professor e a aluna em certo tempo e lugar. 

 
12. (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP) Em fila começamos a subir para a serra. A tarde adoçava 

o seu esplendor de estio. Uma aragem trazia, como ofertados, perfumes de flores silvestres. As ramagens 
moviam, com um aceno de doce acolhimento, as suas folhas vivas e reluzentes. Toda a passarinhada 
cantava, num alvoroço de alegria e de louvor. As águas correntes, saltantes, luzidias, despediam um brilho 
mais vivo, numa pressa mais animada. Janelas distantes de casas amáveis, flamejavam com um fulgor de 
ouro. A serra toda se ofertava, na sua beleza eterna e verdadeira.  
 
O texto acima integra o romance A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós. Exemplifica bem o estilo 
literário do autor, por seu poder de criar um quadro da natrureza. Assim, nele, predomina o discurso  
a) narrativo, por indicar movimento provocado por verbos de ação usados no início de uma caminhada 

pela serra.  
b) dissertativo, porque desenvolve uma análise das cenas naturais portuguesas, com o objetivo de 

apresentá-las ao grupo de viajantes.  
c) descritivo, pela exuberância de caracterização da paisagem, com linguagem carregada de adjetivos, 

criando uma tela viva dos encantos naturais ofertados pela serra.  
d) argumentativo, porque alude às forças vivas da natureza, capazes de convencer as pessoas sobre o 

estado de felicidade das coisas. 
 
TEXTO: 9 - Comum à questão: 13     

DIREITO DE IR E VIR 
 

(1) Outro dia fui ao médico e ele me perguntou se eu ando bastante a pé.  
(2) - Muito - respondi.  
(3) - Pois então ande mais ainda.  
(4) O conselho é saudável, mas não sei como se possa andar com as calçadas e o leito das ruas cheios de 

veículos, sem uma beiradinha para o infortunado pedestre. Fomos definitivamente banidos da cidade. E não 
temos para onde ir, pois o progresso chega ao interior, com seu cortejo de máquinas, desde o automóvel até a 
carreta, passando pela moto, a escavadeira, a britadeira e demais bichos mecânicos incumbidos de obstar o 
alegre movimento das pernas. Estava pensando na impraticabilidade da prescrição médica, e em pedir de volta 
o dinheiro da consulta, quando meus olhos se abriram à notícia de que vai ser criada a Associação de Pedestres 
do Rio de Janeiro, a exemplo da existente em São Paulo.  

(5) Aleluia! Se me dessem licença, gostaria de ser o primeiro associado inscrito, mas receio que, ao se 
instalar a entidade, não tenha condições de chegar à sede, pelas dificuldades do trânsito. Serei talvez associado 
telefônico ou postal, caso não me seja negado o direito de ir da minha residência até a agência de correio mais 
próxima.  

(6) A associação, dizem-me, editará uma cartilha do pedestre, que me habilite a desfrutar os direitos da 
minha condição. Talvez fosse pertinente editar simultaneamente a cartilha do motorizado, para que esta faça a 
revisão de conceitos até agora norteadores de seu comportamento. Assim, pelo menos reivindicaremos nossos 
direitos específicos brandindo cartilhas em lugar de palavrões ou argumentos frágeis. Vencerá quem melhor 
usar sua cartilha.  

(7) Apenas, temo que nós, pedestres, não tenhamos chance de tirar do bolso o folheto, pois a experiência 
comprova que o motorizado não dá tempo para o confronto de princípios. Os princípios em geral são nossos, e 
a rua é deles, senão a cidade inteira.  
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(8) Sou ainda forçado a meditar na precariedade de uma associação que, como todas as outras, reúne 
indivíduos e não santos de altar. A maioria esmagadora dos indivíduos, como se sabe, aspira a ser qualquer 
coisa além do que é. Falamos mal do carro ou do ônibus se ele ameaça atropelar-nos, mas bem que 
gostaríamos de ser donos de um calhambeque ou de uma empresa de transportes. Evidentemente, é diverso o 
ponto de vista de quem está dentro do veículo, com relação ao ponto de vista de quem está fora - e a 
propriedade cultiva seus valores éticos distintos.  

(9) Imagina se eu, segundo secretário da Associação, me cansar da posição desconfortável de pedestre e 
disputar o sorteio de um Chevette. E ganhar. Serei um traidor da classe ou apenas um fraco mental exausto de 
pleitear uma vaga de transeunte, sempre recusada?  

(10) O pedestre é, afinal, uma espécie que tende a desaparecer, se é que já não desapareceu de todo, e eu 
estou aqui escrevendo nestas teclas sem me dar conta de que também sumi do mapa e sou apenas um 
fantasma do Segundo Reinado, que monopolizava o espaço infinito de um Brasil sem desenvolvimento, quando 
o único veículo era o cavalinho maneiro.  

(11) Já estava conformado com a etiqueta social de fantasma, quando leio que a Associação de Pedestres 
de São Paulo é constituída de arquitetos, engenheiros, economistas, pessoas indubitavelmente vivas e atuantes 
na vida brasileira de hoje, e que a futura entidade carioca vem sendo organizada por um sociólogo. Então, nem 
tudo está perdido, não sou o “perdedor” que supunha ser, e devo admitir que ainda existem pedestres, por 
sinal qualificados, e dispostos a defender seus direitos, de maneira organizada e eficiente.  

(12) Fora de brincadeira: é criar e tocar pra frente, com ânimo e perseverança. Assim como as associações 
de moradores de bairro vão conseguindo formar uma consciência comunitária, sensibilizando as autoridades, 
pois se trata de uma força ascendente, capaz de exercer pressão e comprovar a eficácia do apelo coletivo, uma 
associação de pedestres, formando em comunhão de vistas com aquelas, cuidará daquilo que interessa a todo o 
complexo urbano e pede tratamento especial.  

(13) Vamos trabalhar pela afirmação (ou reafirmação) da existência do pedestre, a mais antiga qualificação 
humana do mundo. Da existência e dos direitos que lhe são próprios, tão simples, tão naturais, e que se 
condensam num só: o direito de andar, de ir e vir, previsto em todas as constituições... O mais humilde e o 
mais desprezado de todos os direitos do homem. Com licença: queremos passar.  

ANDRADE, Carlos Drummond de. Direito de ir e vir . Disponível em: http://www.pedestre.org.br/downloads/Cronica%20do%20Drummond% 
20de%20Andrade.pdf. Acesso: 17 jun. de 2017 adaptado. 

 
13. (IFPE) O texto possui características que nos permitem identificar a qual gênero textual ele pertence, bem 

como a tipologia textual predominante. A esse respeito, analise as proposições a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA.  
 
I. No texto, predomina a tipologia textual narrativa, comum quando se trata de uma crônica.  
II. O texto é um relato de experiência, em que predomina a tipologia textual descritiva.  
III. Embora seja predominantemente narrativo, o texto possui um trecho com a estrutura dialogal.  
IV. Por ser um conto, a tipologia textual predominante no texto é a descritiva.  
V. Embora seja predominantemente descritivo, o texto possui um trecho com uma estrutura dialogal.  
 
Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) proposição(ões)  
a) III e IV.  
b) II e IV.  
c) I e III.  
d) I.  
e) II e V. 


