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Q.01 - Analise o trecho a seguir do livro Contos negreiros, de Marcelino 
Freire, especificamente do conto “Meus amigos coloridos” e faça o que 
se pede: 
 
Enquanto o arquiteto sumiu na bateria, fiquei pensando. Tenho certeza 
que agora, finalmente, conheci o amor da minha vida. Meu primeiro 
amor, depois de tantos anos. Falo daquele negronegronegronegro ali, 
rebolando (FREIRE, Marcelino. Contos Negreiros. 11ª ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2019. p. 93). 
 
Discuta a representação contida na imagem do 
“negronegronegronegro”. Disserte. 
 
RESOLUÇÃO 
O final do conto é arbitrário o seu momento epifânico, pois o amor lhe 
é materializado na figura anônima de alguém das margens (o 
negronegronegronegro). Sobrando desejo e sem garantias de retorno, 
partilha ou recompensa, tudo é busca mais uma vez.  
 
Q.02 - Com base na leitura da peça A moratória, de Jorge Andrade, 
procure discutir a representação contida no personagem Olímpio. 
Disserte. 
 
RESOLUÇÃO 
Socialmente, Olímpio exemplifica uma nova e ascendente classe: o 
profissional liberal, estudado, que virá a formar e dominar futuramente 
a sociedade urbana que se fortalece. Olímpio, além de se transformar 
no marido desejado pela família, é o advogado responsável por tentar 
encontrar alguma brecha que anule o processo de leilão da fazenda. 
 
Q.03 - Sobre as afirmativas abaixo, marque a única errada acerca do 
conto “Coração”, de Marcelino Freire: 
A) A cidade é vista com espaço para a reflexão sobre a solidão 

presente no modus urbano, no qual a corporalidade das relações 
e/ou corpolatria.  

B) Aos poucos o personagem deixa entrever uma dimensão subjetiva 
do relato: a necessidade ou carência afetiva ambientada pela 
melancolia natalina e embalada pelo saudosismo musical de 
Roberto Carlos.  

C) Ao fim do relato, a impressão é que se sobressai mais a importância 
da satisfação de ordem sexual a que qualquer outro fator subjetivo. 

D) O sujeito-falante inicia seu fluxo trazendo para a sua condição (ser 
homossexual) um dilema, que se manifestará em diversos outros 
momentos de fala. A saber, o dilema é: ter ou não sentimentos? 
Aqui materializado na figura do coração. 

 
R: LETRA C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04- Analise o trecho a seguir que foi retirado do conto “Totonha”, de 
Marcelino Freire, para se responder o que é pedido: 
 
Capim sabe ler? Escrever? Já viu cachorro letrado, científico? Já viu 
juízo de valor? Em quê? Não quero aprender, dispenso. [...]  [...] Já viu 
fogo ir atrás de sílaba? [...] Quero ser bem ignorante. Aprender com o 
vento, ta me entendendo? [...] 
Tem coisa mais bonita? A geografia do rio mesmo seco, mesmo 
esculhambado? O risco da poeira? O pó da água? Hein? O que eu vou 
fazer com essa cartilha? Número? Só para o prefeito dizer que valeu a 
pena o esforço? Tem esforço mais esforço que o meu esforço? [...] Tem 
melhor bê-á-bá? Assoletrar se a chuva vem? Se não vem? 
Será que eu preciso mesmo garranchear meu nome? Desenhar só pra 
mocinha aí ficar contente? Dona professora, que valia tem o meu nome 
numa folha de papel, me diga honestamente. Coisa mais sem vida é um 
nome assim, sem gente. Quem está atrás do nome não conta? (FREIRE, 
Marcelino. Contos Negreiros. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 
79-81). 
 
Assinale a única alternativa errada sobre o texto: 
 
A) Totonha é mais uma voz dissonante colocada em evidência pelo 

livro Contos negreiros, no caso dessa velha do interior baiano, 
estamos diante de uma voz de conformidade frente ao poder do 
mundo branco.  

B) A protagonista que dá nome à narrativa, verte sua reação (ou 
vingança) contra o sistema que tenta alfabetizá-la, impondo-lhe o 
peso hegemônico da cultura letrada.  

C) Há uma lógica implícita na postura de velha analfabeta: se a 
proposta é do sistema, ela se faz contra, compreendendo que este 
nada lhe deu ou acrescentou ao longo de sua formação como 
sujeito. 

D) Contraditoriamente, a fala de Totonha é manifesto de um modo de 
experiência consideravelmente rico, quando levado em conta a 
possibilidade de projeção das individualidades que marcam a 
condição dos que vivem à margem. 

 
R: LETRA A 
 
Q.05- A peça A moratória, de Jorge Andrade, representa uma 
sociedade em crise de um mundo urbano destruindo aspectos rurais. 
Dessa maneira, leia os itens a seguir e marque a única alternativa 
incorreta sobre o livro: 
 
A) Mesmo na ruína, Quim deixa de lado o seu orgulho. Em vários 

momentos do presente, percebemos a sua dificuldade em aceitar a 
condição de precariedade da família, mas consegue dar a 
reviravolta em sua mentalidade conservadora. 

B) A peça se inicia no primeiro plano, com Lucília trabalhando na 
máquina de costura, quando então Joaquim entra com uma 
cafeteira na mão.  

C) Na primeira cena do livro já é explícita a rotina da família na cidade 
de Jaborandi, onde Lucília se ocupa com as muitas costuras e Quim, 
por sua vez, ocupa-se com os afazeres da casa, para se sentir útil.  

D) A peça mostra a personalidade resignada de Joaquim, diferente dos 
tempos de fazendeiro, quando ele então exercia sua autoridade de 
patriarca, sobretudo com Lucília. 

 
R: LETRA A 
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Q.06- Nos fins do século XIX e no início do século XX, o café se destacou 
como essencial para o desenvolvimento e a economia do Brasil. Os 
grandes cafeicultores considerados na época como “barões do café” 
foram responsáveis por esse feito, influenciando fortemente também a 
política, sobretudo após a Proclamação da República, em 1889, quando 
o regime de poder descentralizou-se e os estados passaram a exercer 
autonomia nas decisões políticas, econômicas e militares. Adiante, 
ocorreu uma série crise em todo o processo produtivo do café. A peça 
A moratória, de Jorge Andrade, dialoga com esse último fato histórico. 
Sendo assim, o livro representa: 
 
A) A transição do rural para o urbano. 
B) A decadência da construção da cidade. 
C) A benevolência do patriarcalismo. 
D) A migração de retirantes nordestino. 
 
R : LETRA A 
 
Q.07- Compreenda os itens a seguir todos feitos sobre o Contos 
Negreiros, de Marcelino Freire, para em seguida assinalar a única 
alternativa compatível com o livro: 
 
A) Nos Contos Negreiros, são narrados acontecimentos comuns à vida 

de sujeitos pobres. Fatos do dia a dia narrados por seus 
protagonistas, aqueles que sempre têm suas vozes emudecidas 
pelos próprios acontecimentos dos quais são autores.  

B) Sujeitos sem voz, sem espaços para o testemunho, vistos quase 
como objetos ou tratados como objetos pela mídia e por toda 
sociedade não apresentam voz no interior do livro. 

C) O escritor não utiliza da oralidade, da memória, ora do relato 
objetivo, ora do relato subjetivo, para desenvolver testemunhos 
que visam formar uma identidade. 

D) Os testemunhos dos personagens apresentam a vida telúrica, em 
particular daqueles que habitam no submundo do campo, vivendo 
à margem, mas que ganham voz e corpo nas narrativas do autor 
pernambucano. 

 
R : LETRA B 
 
Q.08- A seguir, há inúmeras afirmações sobre os textos do livro Contos 
Negreiros, porém, apenas uma delas está correta, procure assinalá-la: 
 
A) O conto “Trabalhadores do Brasil” representa um assalto em que a 

mulher acha que o assaltante lhe quer vender chocolates. 
B) No texto “Nação zumbi”, um turista, ao viajar pela Amazônia, deixa 

claro sua aversão ao Brasil e suas florestas, mas, ao mesmo tempo, 
narra seu desejo por uma criança indígena (prostituta). 

C) O “Solar dos príncipes” traz um grupo de moradores de uma favela 
que resolve filmar o dia a dia dos moradores de um condomínio de 
luxo. 

D) Em “Coração”, uma senhora discursa sobre os motivos de não 
querer aprender a escrever: não é mais moça, não tem importância 
alguma, não quer baixar a cabeça para imprimir seu nome em um 
pedaço de papel. 

 
R: LETRA C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


