
 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
A solidão do meteorito 

 
Há imagens que se tornam símbolos de uma época. Por exemplo, a 1Pedra do Bendegó, sólida e negra 

como uma acusação, emergindo por entre as cinzas tristes do Palácio de São Cristóvão.  
2Penso na longa viagem que o meteorito fez até chegar ali — cinco toneladas de ferro e níquel navegando 
entre as estrelas, afundando-se no sertão baiano, sendo resgatado e exposto (uma saga essa operação de 
resgate, daria um romance) —, enquanto lembro os versos da poeta norte-americana Muriel Rukeyser: “O 
Tempo entra./ Diz:/ o universo é feito de histórias,/ não de átomos.”  

O que desapareceu para sempre enquanto o Museu Nacional ardia não foram átomos, não foram 
artefatos, não foram múmias antiquíssimas, preciosas coleções de 3lepidópteros, vozes e canções em 
línguas que nem existem mais: foram histórias. As histórias de que somos feitos.  
Lembramos — por isso existimos. Sempre que algo da nossa memória individual ou coletiva se perde, 
perde-se uma parte de nós. Estamos sempre à beira da extinção. Somos uma espécie ameaçada e somos 
também a nossa pior ameaça.  

Com a destruição do Museu Nacional é como se o Brasil tivesse sofrido um grave 4acidente vascular 
cerebral, não socorrido a tempo. Nesse processo, o Brasil perdeu parte da memória. O problema de perder 
parte da memória é que não sabemos ao certo o que perdemos. Um homem perde um braço num 
acidente; sabe que perdeu o braço. Mas como saberá, ao despertar no hospital, após um AVC, que perdeu 
a primeira gargalhada do seu filho? O aroma a goiabas do quintal da sua infância? A noite mais bela da sua 
vida?  
O Brasil perdeu parte da memória; portanto, nem sequer sabe ao certo o que perdeu. 

José Eduardo Agualusa  
O Globo, 8 set 2018 Adaptado  

 
Glossário:  
1 - Pedra do Bendegó - Denominação pela qual é conhecido o meteorito encontrado no interior do estado 
da Bahia. Integra o acervo do Museu Nacional desde 1880, tendo resistido ao incêndio que destruiu o 
Museu, no último dia 2 de setembro.  
3 - Lepidópteros - Ordem de insetos da qual fazem parte mariposas e borboletas.  
4 - Acidente vascular cerebral - Muito conhecida pela sigla AVC, essa doença se caracteriza pela perda do 
correto funcionamento de partes do cérebro, em decorrência de falha na irrigação sanguínea.  

 
01. (G1 - cp2 2019) Os adjetivos são recursos linguísticos que, entre outras funções gramaticais, explicitam 

opinião ou julgamento acerca dos nomes aos quais se referem.  
A opção em que o adjetivo manifesta essa função argumentativa é   
a)  “cinzas tristes”.     
b)  “sertão baiano”.     
c)  “primeira gargalhada”.     
d)  “múmias antiquíssimas”.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Becos de Goiás 
Beco da minha terra... 

Amo tua paisagem triste, ausente e suja. 
Teu ar sombrio. Tua velha umidade andrajosa. 

Teu lodo negro, esverdeado, escorregadio. 
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, 
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, 
e a plantinha desvalida, de caule mole 

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

Beco do Cisco. 
Beco do Cotovelo. 

Beco do Antônio Gomes. 
Beco das Taquaras. 
Beco do Seminário. 
Bequinho da Escola. 
Beco do Ouro Fino. 

Beco da Cachoeira Grande. 
Beco da Calabrote. 

Beco do Mingu. 
Beco da Vila Rica... 

 
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. 

Becos mal assombrados. 
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Amo esses burros-de-lenha 
que passam pelos becos antigos. Burrinhos dos 

morros, 
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. 
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 

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

discriminados e humildes, 
lembrando passadas eras... 

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

Becos de mulheres da vida. 
Renegadas, confinadas 

na sombra triste do beco. 
Quarto de porta e janela. 

Prostituta anemiada, 
solitária, hética, engalicada, 
tossindo, escarrando sangue 
na umidade suja do beco. 

 
Becos de assombração... 

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

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

num cavalo ferrado, 
chispando fogo, 

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

Arrastando espada, tinindo esporas... 
 

Mulher-dama. Mulheres da vida, 
perdidas, 

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

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

dava em cima... 
Mandava sem dó, na peia. 
No dia seguinte, coitadas, 
cabeça raspada a navalha, 

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

 
Becos da minha terra... 
Becos de assombração. 

Românticos, pecaminosos... 
Têm poesia e têm drama. 

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

Meretriz venérea, 
desprezada, mesentérica, exangue. 

Cabeça raspada a navalha, 
castigada a palmatória, 

capinando o largo, 
chorando. Golfando sangue. 

 
(ÚLTIMO ATO) 

 
Um irmão vicentino comparece. 

Traz uma entrada grátis do São Pedro de Alcântara. 
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.  
 
02. (Ime 2019) O poema 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 PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  
Passeio à Infância 

 
 Primeiro vamos lá embaixo no córrego; pegaremos dois pequenos carás dourados. E como faz calor, 
veja, os lagostins saem da toca. Quer ir de batelão, na ilha, comer ingás? Ou vamos ficar bestando nessa 
areia onde o sol dourado atravessa a água rasa? Não catemos pedrinhas redondas para atiradeira, porque 
é urgente subir no morro; os sanhaços estão bicando os cajus maduros. É janeiro, grande mês de janeiro! 
 Podemos cortar folhas de pita, ir para o outro lado do morro e descer escorregando no capim até a 
beira do açude. Com dois paus de pita, faremos uma balsa, e, como o carnaval é só no mês que vem, 
vamos apanhar tabatinga para fazer formas de máscaras. Ou então vamos jogar bola-preta: do outro lado 
do jardim tem um pé de saboneteira. 
 Se quiser, vamos. Converta-se, bela mulher estranha, numa simples menina de pernas magras e 
vamos passear nessa infância de uma terra longe. É verdade que jamais comeu angu de fundo de panela? 
 Bem pouca coisa eu sei: mas tudo que sei lhe ensino. Estaremos debaixo da goiabeira; eu cortarei 
uma forquilha com o canivete. Mas não consigo imaginá-la assim; talvez se na praia ainda houver 
pitangueiras... Havia pitangueiras na praia? Tenho uma ideia vaga de pitangueiras junto à praia. Iremos 
catar conchas cor-de-rosa e búzios crespos, ou armar o alçapão junto do brejo para pegar papa-capim. 
Quer? Agora devem ser três horas da tarde, as galinhas lá fora estão cacarejando de sono, você gosta de 
fruta-pão assada com manteiga? Eu lhe vou aipim ainda quente com melado. Talvez você fosse como 
aquela menina rica, de fora, que achou horrível nosso pobre doce de abóbora e coco. 
 Mas eu a levarei para a beira do ribeirão, na sombra fria do bambual; ali pescarei piaus. Há rolinhas. 
Ou então ir descendo o rio numa canoa bem devagar e de repente dar um galope na correnteza, passando 
rente às pedras, como se a canoa fosse um cavalo solto. Ou nadar mar afora até não poder mais e depois 
virar e ficar olhando as nuvens brancas. Bem pouca coisa eu sei; os outros meninos riram de mim porque 
cortei uma iba de assa-peixe. Lembro-me que vi o ladrão morrer afogado com os soldados de canoa dando 
tiros, e havia uma mulher do outro lado do rio gritando. 
 Mas como eu poderia, mulher estranha, convertê-la em menina para subir comigo pela capoeira? Uma 
vez vi uma urutu junto de um tronco queimado; e me lembro de muitas meninas. Tinha uma que para mim 
uma adoração. Ah, paixão da infância, paixão que não amarga. Assim eu queria gostar de você, mulher 
estranha que ora venho conhecer, homem maduro. Homem maduro, ido e vivido; mas quando a olhei, 
você estava distraída, meus olhos eram outra vez daquele menino feio do segundo ano primário que quase 
não tinha coragem de olhar a menina um pouco mais alta da ponta direita do banco. 
 Adoração de infância. Ao menos você conhece um passarinho chamado saíra? É um passarinho miúdo: 
imagine uma saíra grande que de súbito aparecesse a um menino que só tivesse visto coleiros e curiós, ou 
pobres cambaxirras. Imagine um arco-íris visto na mais remota infância, sobre os morros e o rio. O menino 
da roça que pela primeira vez vê as algas do mar se balançando sob a onda clara, junto da pedra. 
 Ardente da mais pura paixão de beleza é a adoração da infância. Na minha adolescência você seria 
uma tortura. Quero levá-la para a meninice. Bem pouca coisa eu sei; uma vez na fazenda rira: ele não 
sabe nem passar um barbicacho! Mas o que sei lhe ensino; são pequenas coisas do mato e da água, são 
humildes coisas, e você é tão bela e estranha! Inutilmente tento convertê-la em menina de pernas magras, 
o joelho ralado, um pouco de lama seca do brejo no meio dos dedos dos pés. 
 Linda como a areia que a onda ondeou. Saíra grande! Na adolescência e torturaria; mas sou um 
homem maduro. Ainda assim às vezes é como um bando de sanhaços bicando os cajus de meu cajueiro, 
um cardume de peixes dourados avançando, saltando ao sol, na piracema; um bambual com sombra fria, 
onde ouvi um silvo de cobra, e eu quisera tanto dormir. Tanto dormir! Preciso de um sossego de beira de 
rio, com remanso, com cigarras. Mas você é como se houvesse demasiadas cigarras cantando numa pobre 
tarde de homem. 

Julho, 1945 
Crônica extraída do livro 200 crônicas escolhidas, de Rubem Braga 

  
03. (Efomm 2019) O adjetivo é na essência um termo modificador do substantivo e pode se antepor ou 

pospor a este. 
 
Assinale a opção em que se percebe mudança de sentido quanto à posição do adjetivo.  
a)  (...) os sanhaços estão bicando os cajus maduros.    
b)  Converta-se, bela mulher estranha, numa simples menina de pernas magras (...).    
c)  Tenho uma ideia vaga de pitangueiras junto à praia.    
d)  Mas eu a levarei para a beira do ribeirão, na sombra fria do bambual (...).    
e)  (...) são humildes coisas, e você é tão bela e estranha!    

  
04. (Efomm 2019) Assinale a opção em que o adjetivo sublinhado, quanto ao gênero, é uniforme:  

a)  Não catemos pedrinhas redondas para atiradeira, porque é urgente subir no morro (...).    
b)  (...) os sanhaços estão bicando os cajus maduros.    
c)  (...) meus olhos eram outra vez os encantados olhos daquele menino feio do segundo ano primário 

(...).    
d)  (...) são humildes coisas, e você é tão bela e estranha!    
e)  Mas o que sei lhe ensino; são pequenas coisas do mato (...).    
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05. (Efomm 2019) Assinale a opção em que a expressão sublinhada NÃO tem valor de um adjetivo.  
a)  Talvez você fosse como aquela menina rica, de fora, que achou horrível nosso pobre doce de abóbora e 

coco.    
b)  Lembre-me que vi o ladrão morrer afogado com os soldados de canoa dando tiros (...).    
c)  O menino da roça que pela primeira vez vê as algas do mar se balançando sob a onda clara, junto da 

pedra.     
d)  Mas o que sei lhe ensino; são pequenas coisas do mato (...).    
e)  Inutilmente tento convertê-la em menina de pernas magras, o joelho ralado, um pouco de lama seca 

do brejo no meio dos dedos dos pés.     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A(s) questão(ões) a seguir está(ão) relacionadas ao texto abaixo. 

 
 1– Para mim esta é a melhor hora do dia – Ema disse, voltando do quarto dos meninos. – Com as 
crianças na cama, a casa fica tão sossegada. 
 – Só que já é noite – a amiga corrigiu, sem tirar os olhos da revista. Ema agachou-se para recolher o 
quebra-cabeça esparramado pelo chão. 
 – É força de expressão, sua boba. O dia acaba quando eu vou dormir, isto é, o dia tem vinte quatro 
horas e a semana tem sete dias, não está certo? – Descobriu um sapato sob a poltrona. Pegou-o e, quase 
deitada no tapete, procurou, 2depois, o par _____1_____ dos outros móveis. 
 Era bom 3ter uma 4amiga 5experiente. Nem precisa ser da mesma idade – deixou-se cair no sofá – 
Bárbara, 6muito mais sábia. Examinou-a a ler: uma linha de luz dourada 7valorizava o perfil privilegiado. As 
duas eram tão inseparáveis quanto seus maridos, colegas de escritório. Até ter filhos juntas conseguiram, 
8acreditasse quem quisesse. Tão gostoso, ambas no hospital. A semelhança física teria 9contribuído para o 
perfeito entendimento? “Imaginava que fossem irmãs”, muitos diziam, o que sempre causava satisfação. 
 10– O que está se passando nessa cabecinha? – Bárbara estranhou a amiga, só doente 11pararia quieta. 
Admirou-a: os 12cabelos soltos, caídos no rosto, escondiam os olhos _____2_____, azuis ou verdes, 
conforme o reflexo da roupa. De que cor estariam hoje 13seus olhos? 
 Ema aprumou o corpo. 
 – Pensava que se nós morássemos numa casa grande, vocês e nós... 
 Bárbara sorriu. Também ela uma vez tivera a 14ideia. – As crianças brigariam o tempo todo. 
 15Novamente a amiga tinha razão. 16Os filhos não se suportavam, discutiam por qualquer motivo, 
ciúme doentio de tudo. 17O que sombreava o relacionamento dos casais. 
 – Pelo menos podíamos morar mais perto, então. 
 Se o marido estivesse em casa, 18seria obrigada a assistir à televisão, _____3_____, ele mal chegava, 
ia ligando o aparelho, ainda que soubesse que ela detestava sentar que nem múmia diante do aparelho – 
levantou-se, repelindo a lembrança. Preparou uma jarra de limonada. _____4_____ todo aquele interesse 
de Bárbara na revista? Reformulou a pergunta em voz alta. 
 – Nada em especial. Uma pesquisa sobre o comportamento das crianças na escola, de como se 
modificam 19as personalidades longe dos pais. 

 
Adaptado de: VAN STEEN, Edla. Intimidade. In: MORICONI, Italo (org.)  

Os cem melhores contos brasileiros do século. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 440-441.  
 
06. (Ufrgs 2019) O texto apresenta sentimentos de admiração de Ema por sua amiga Bárbara. Esses 

sentimentos transparecem na relação entre palavras. 
 

Assinale a alternativa em que a reunião de advérbios e adjetivo expressa esse sentido de admiração de 
Ema por sua amiga.  
a)  amiga experiente (ref. 4).    
b)  muito mais sábia (ref. 6).    
c)  valorizava o perfil privilegiado (ref. 7).     
d)  cabelos soltos (ref. 12).     
e)  Novamente [...] tinha razão (ref. 15).     
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto abaixo para responder à(s) questão(ões). 

 
Triste, louca ou má 

 
Triste louca ou má 
Será qualificada 

Ela quem recusar 
Seguir receita tal 

 
A receita cultural 

Do marido, da família 
Cuida, cuida da rotina 

 
Só mesmo rejeita 

Bem conhecida receita 
Quem não sem dores 

Aceita que tudo deve mudar 
 

Que um homem não te define 
Sua casa não te define 
Sua carne não te define 
Você é seu próprio lar 

 
Um homem não te define 
Sua casa não te define 
Sua carne não te define 

 
Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só 

 
Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só 

 
Eu não me vejo na palavra 

Fêmea: Alvo de caça 
Conformada vítima 

 
Prefiro queimar o mapa 

Traçar de novo a estrada 
Ver cores nas cinzas 
E a vida reinventar 

 
E um homem não me define 
Minha casa não me define 
Minha carne não me define 

Eu sou meu próprio lar 
 

Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só 

 
https://www.vagalume.com.br/francisco-el-hombre/triste-louca-ou-ma.html. Acesso em: 22/08/2018.  

 
07. (G1 - cotuca 2019) Sobre o primeiro verso da música, “Triste, louca ou má”, pode-se afirmar que:   

a)  é composto por três advérbios de modo e por uma conjunção coordenativa aditiva e sintetiza o modo 
como as mulheres são caracterizadas quando decidem romper com os enquadramentos sociais a que 
estão submetidas.     

b)  é composto por três substantivos e por uma conjunção coordenativa aditiva e sintetiza a nominação 
que a sociedade contemporânea dá aos sujeitos que decidem romper com os enquadramentos sociais 
a que estão submetidos.     

c)  é composto por três adjetivos e por uma conjunção coordenativa alternativa e sintetiza a forma como 
as mulheres são caracterizadas quando decidem romper com os enquadramentos sociais a que estão 
submetidas.     

d)  é composto por três advérbios de modo e por uma conjunção coordenativa alternativa e sintetiza o 
modo como as mulheres são caracterizadas quando decidem romper com os enquadramentos sociais a 
que estão submetidas.     

e)  é composto por três adjetivos e por uma conjunção coordenativa alternativa e sintetiza a forma como 
as famílias contemporâneas são caracterizadas quando decidem romper com os enquadramentos 
sociais a que estão submetidas.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

1Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma 2estranha pergunta explodiu de minha boca. 3De que 
cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer 4o quarto da nova casa em que eu estava 
morando e 5não conseguia me lembrar de como 6havia chegado até ali. E a 7insistente pergunta 
martelando, martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação 8havia surgido 9há 
dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, 10eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos 
de minha mãe. E o que a princípio 11tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se 
transformou em uma 12dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. 13Então eu não sabia de que cor 
eram os olhos de minha mãe? 

EVARISTO, Conceição. Olhos d’água. In: Olhos d’água. Rio de Janeiro: Pallas,  
Fundação Biblioteca Nacional, 2015, p. 15. [Adaptado].  
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08. (Ufsc 2018) Considerando o texto, é correto afirmar que:  
01)  as construções “De que cor eram os olhos de minha mãe?” (ref. 3) e “eu me pegava pensando de que 

cor seriam os olhos de minha mãe” (ref. 10) remetem, respectivamente, a um mero pensamento 
interrogativo e à explosão de uma inesperada pergunta.    

02)  nas expressões “estranha pergunta” (ref. 2), “insistente pergunta” (ref. 7) e “dolorosa pergunta” (ref. 
12), o adjetivo anteposto ao substantivo, em cada uma das ocorrências, assume valor mais subjetivo 
do que se estivesse posposto.    

04)  em “o quarto da nova casa em que eu estava morando” (ref. 4), o pronome relativo precedido de 
preposição pode ser substituído por “a qual” ou por “aonde”, sem prejuízo de significado no texto e em 
conformidade com a norma culta da língua escrita.    

08)  as locuções verbais “havia chegado” (ref. 6), “havia surgido” (ref. 8) e “tinha sido” (ref. 11) equivalem, 
respectivamente, às formas verbais simples “chegara”, “surgira” e “fora” e expressam situações 
passadas que são anteriores a outras também passadas.    

16)  existe uma linearidade cronológica no texto: a expressão “Uma noite, há anos” (ref. 1) situa 
temporalmente a pergunta que explodiu da boca da narradora, e as expressões “há dias” e “há meses” 
(ref. 9) aproximam do presente a mesma indagação que continuou se repetindo.    

32) em “Então eu não sabia” (ref. 13), o vocábulo sublinhado funciona como conector que estabelece 
relação de condicionalidade entre as informações.    

  
 


