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Texto para as questões 1 e 2

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo 
princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu 
nascimento ou a minha morte. 

Suposto que o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 
duas considerações me levaram a adotar diferente método: 
a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, 
mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; 
o segundo é que o escrito ficaria assim mais galante e mais 
novo.” 

(“Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis) 

01. Essa é a abertura do famoso romance de Machado de 
Assis. Dentro desse contexto, já dá para se ver o tipo de 
narrativa que será explorada. Assinale a alternativa correta 
a esse respeito. 

a) A narrativa decorre de forma cronologicamente correta, 
de acordo com a passagem do tempo: infância, juven-
tude, maturidade e velhice. 

b) A linearidade das ações apresenta cenas de suspense, 
dado o comportamento inusitado dos personagens. 

c) Não há como prever o final da narrativa, já que seu 
enredo é, propositadamente, complicado. 

d) A ação terá, como cenário, os diversos centros cosmo-
politas do mundo. 

e) O autor usa o recurso do flashback devido a sua inten-
ção de iniciar o romance pelo “fim”. 

02. Em relação à questão anterior, infere-se que a linguagem 
dispõe de um recurso enriquecedor: a disposição das pa-
lavras no espaço frasal. Sendo assim, que tipo de leitura 
pode-se fazer dessas duas expressões: “autor defunto” e 
“defunto autor”? 

a) A colocação da palavra defunto após a palavra autor 
leva-nos a pensar que o segundo elemento está em 
fase final de carreira. 

b) Defunto autor remete à ideia de que a pessoa irá escre-
ver suas memórias dentro de um cemitério. 

c) Ambas as expressões transmitem a mesma ideia, com 
iguais valores semânticos. 

d) A expressão defunto autor aparece de forma metafo-
rizada, original, privilegiando uma nova forma de narra-
ção autobiográfica. 

e) Ambas as construções não têm expressão na obra bio-
gráfica de Machado de Assis. 

03. A propósito de Dom Casmurro, de Machado de Assis, é 
correto afirmar: 

a) A narrativa de Bento Santiago é comparável a uma acu-
sação: aproveitando sua formação jurídica, o narrador 
pretende configurar a culpa de Capitu. 

b) O artifício narrativo usado é a forma de diário, de modo 
que o leitor receba as informações do narrador à medi-
da que elas acontecem, mantendo-se assim a tensão. 

c) Elegendo a temática do adultério, o autor resgata o ro-
mantismo de seus primeiros romances, com persona-
gens idealizadas entregues à paixão amorosa. 

d) O espaço geográfico e social representado é situado 
em uma província do Império, buscando demonstrar 
que as mazelas sociais não são prerrogativa da Corte. 

e) Bentinho desejava a morte de Escobar (até tentou en-
venená-lo uma vez), a ponto de se sentir culpado quan-
do o ex-amigo morreu afogado. 

04. “Era uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, 
nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gra-
cioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, 
senão de toda a cidade. A mãe, viúva, com alguma cousa 
de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, asseado, en-
feitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos 
deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou 
perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Con-
ceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dous peraltas 
sem emprego. E de imperador! Era um gosto ver o Quin-
cas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito San-
to. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sem-
pre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia, 
qualquer que fosse. Tinha garbo o traquinas, e gravidade, 
certa magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria 
que... Suspendamos a pena; não adiantemos os sucessos. 
Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência 
política, e do meu primeiro cativeiro pessoal.” 
A busca de “uma supremacia, qualquer que fosse”, que 
nesse trecho caracteriza o comportamento de Quincas 
Borba, tem como equivalente, na trajetória de Brás Cubas, 

a) o projeto de tornar-se um grande dramaturgo. 
b) a ideia fixa da invenção do emplastro. 
c) a elaboração da filosofia do Humanitismo. 
d) a ambição de obter o título de marquês. 
e) a obsessão de conquistar Eugênia. 

05. Observe a imagem e leia o fragmento para responder à 
questão. 
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b)  Visão subjetivista dada pelo foco narrativo; tensão con-
flitiva entre o ser humano e o meio ambiente.

c)  Preferência pelos temas do passado, propiciando uma 
visão objetiva dos fatos; crítica aos valores burgueses 
e predileção pelos mais pobres.

d)  A onisciência do narrador imprime-lhe o papel de cria-
dor, e se confunde com a ideia de Deus; utilização de 
preciosismos vocabulares, para enfatizar o distancia-
mento entre a enunciação e os fatos enunciados.

e)  Exploração de um tema em que o ser humano é avil-
tado pelo mais forte; predominância de elementos anti-
científicos, para ajustar a narração ao ambiente degra-
dante dos personagens.

07. Em O Cortiço, Aluísio Azevedo reafirma a ideologia do Na-
turalismo e cumpre à risca alguns princípios cientificistas 
vigentes na segunda metade do século XIX.
Dentre as afirmativas a seguir, assinale aquela que não 
corresponde às propostas da Escola Naturalista:

a) Os personagens de O Cortiço constituem-se, em sua 
maioria, de operários das pedreiras, lavadeiras e outros 
miseráveis que ali vivem de forma degradante, o que 
evidencia a preferência do escritor naturalista pelas ca-
madas mais baixas da sociedade.

b)  O caráter determinista da obra tem como símbolo a 
personagem Pombinha, que, se antes era “pura” e de 
boa conduta moral, acaba prostituindo-se por força da-
quele meio sórdido e animalesco.

c)  Em O Cortiço, Aluísio Azevedo exprime um conceito 
naturalista da vida e, ao idealizar seus personagens, 
integra-os a elementos de uma natureza convencional.

d)  Ao enfatizar as atitudes inescrupulosas de João Romão 
para com os habitantes do cortiço, em especial para 
com a negra Bertoleza, o narrador confirma as preocu-
pações sociais do Naturalismo em sua inclinação refor-
madora.

e)  O autor indica uma valorização dos personagens que 
apresentam um bom caráter . 

08. A obra Vidas Secas foi publicada em 1938 e focaliza o per-
curso de uma família de retirantes da seca e pode ser rela-
cionada com as ideias do Naturalismo pela maneira como 
descreve seus personagens. Leia o trecho abaixo, em que 
a narração captura as reflexões do personagem Fabiano:
Indispensável os meninos entrarem no bom caminho, sa-
berem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, 
amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não 
calejassem, teriam o fim de seu Tomás da bolandeira. Coi-
tado. Para que lhe servira tanto livro, tanto jornal? Morrera 
por causa do estômago doente e das pernas fracas.

Fonte: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas.  115. ed. Rio de Janeiro: Record, 
2011. p. 25.

 
A partir do trecho lido, assinale a alternativa na qual melhor 
se percebem as características do romance e de uma pos-
sível analogia com o Naturalismo. 

a)  Retratar a realidade regional, em seus elementos so-
ciais, por meio da caracterização de personagens reais  

b)  Criar uma nova identidade nacional, por meio do elogio 
aos valores heroicos do homem rural.

c)  Idealizar o mundo natural e bucólico.
d)  Mostrar a realidade de maneira científica, sustentando 

a visão do homem, como resultado de características 
hereditárias e do meio.

e)  Explorar a tensão entre a cultura livresca e a sabedoria 
popular, valorizando esta última.

O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, 
e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não 
consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o 
rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem 
os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das 
pessoas que perde; 

Mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui 
está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe 
na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito 
externo, como se diz nas autópsias; o interno não aguenta 
tinta. 

ASSIS, Machado. Dom Casmurro. São Paulo: Saraiva, 2006. p.14. 

Tanto a gravura de Goya quanto o fragmento de Dom Cas-
murro evidenciam  

a) o pesadelo com figuras e imagens abstratas. 
b) a obrigação de escapar da realidade juvenil. 
c) o lado triste da realidade não compreendida. 
d) a direção de um caminho sinuoso e ingênuo. 
e) o prazer na construção de imagens lacônicas. 

06. O cortiço

Fechou-se um entra-e-sai de marimbondos defronte da-
quelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e 
mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro, 
numa balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se ago-
ra de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se 
conhecia naquela zumba de gritos sem nexo, e choro de 
crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela dor e pelo 
desespero. Da casa do Barão saíam clamores apopléticos; 
ouviam-se os guinchos de Zulmira que se espolinhava com 
um ataque. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? 
Ninguém sabia dizê-lo; mas viam-se baldes e baldes que 
se despejavam sobre as chamas.
Os sinos da vizinhança começaram a badalar.
E tudo era um clamor.
A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de uma 
fornalha acesa. Estava horrível; nunca fora tão bruxa. O 
seu moreno trigueiro, de cabocla velha, reluzia que nem 
metal em brasa; a sua crina preta, desgrenhada, escorrida 
e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um 
caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, 
ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as fe-
ridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que 
ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extra-
vagante de maluca.
Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o ma-
deiramento da casa incendiada, que abateu rapidamente, 
sepultando a louca num montão de brasas.

(Aluísio Azevedo. O cortiço)

O caráter naturalista nessa obra de Aluísio Azevedo ofere-
ce, de maneira figurada, um retrato de nosso país, no final 
do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais 
fortes, entre si, e estes, esmagando as camadas de baixo, 
compostas de brancos pobres, mestiços e escravos afri-
canos. No ambiente de degradação de um cortiço, o autor 
expõe um quadro tenso de misérias materiais e humanas. 

No fragmento, há várias outras características do Natura-
lismo. Aponte a alternativa em que as duas características 
apresentadas são corretas.

a) Exploração do comportamento do caráter vulgar do ser 
humano e a ideia do meio como depreciação dos indi-
víduos . 
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Texto I

Capítulo III

O zunzum chegava ao seu apogeu. A fábrica de mas-
sas italianas, ali mesmo da vizinhança, começou a traba-
lhar, engrossando o barulho com o seu arfar monótono de 
máquina a vapor. As corridas até à venda reproduziam-se, 
transformando-se num verminar constante de formigueiro 
assanhado. Agora, no lugar das bicas apinhavamse latas 
de todos os feitios, sobressaindo as de querosene com um 
braço de madeira em cima; sentia-se o trapejar da água 
caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam já as suas ti-
nas; outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de 
molho. Principiava o trabalho. Rompiam das gargantas os 
fados portugueses e as modinhas  brasileiras. Um carroção 
de lixo entrou com grande barulho de rodas na pedra, segui-
do de uma algazarra medonha algaraviada pelo carroceiro 
contra o burro.

Aluísio Azevedo, O Cortiço, 1890
 
Texto II

 

09. Sobre o Naturalismo, movimento ao qual é vinculado o au-
tor brasileiro Aluísio Azevedo, é INCORRETO afirmar que

a) a violência, a miséria, a exploração social estão entre 
seus principais temas.

b)  as descrições detalhadas de pessoas e ambientes e a 
linguagem coloquial são uma constante.

c)  os sentimentos pessoais dos autores e as canções po-
pulares eram utilizadas como inspiração temática.

d)  o ser humano está condicionado à sua hereditariedade.
e)  o ser humano está condicionado ao meio social em que 

vive.

TEXTO:

Leia o poema “Vila Rica”, de Olavo Bilac.

Vila Rica

O ouro fulvo1 do ocaso as velhas casas cobre;
Sangram, em laivos2 de ouro, as minas, que a ambição
Na torturada entranha abriu da terra nobre:
E cada cicatriz brilha como um brasão.
O ângelus3 plange4 ao longe em doloroso dobre,
O último ouro do sol morre na cerração.
E, austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre,
O crepúsculo cai como uma extrema-unção.
Agora, para além do cerro5, o céu parece
Feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu…
A neblina, roçando o chão, cicia6, em prece,

Como uma procissão espectral que se move…
Dobra o sino… Soluça um verso de Dirceu…
Sobre a triste Ouro Preto o ouro dos astros chove.

(Melhores poemas, 2000.)
1 fulvo: amarelo-ouro.
2 laivo: desenho sinuoso na madeira ou na pedra; veio.
3 ângelus: toque do sino que anuncia a ave-maria.
4 planger: soar.
5 cerro: pequena elevação; colina.
6 ciciar: sussurrar.

10. Uma característica do Parnasianismo encontrada no po-
ema é

a)  a focalização de cenários históricos com a finalidade de 
intervenção da arte na sociedade.

b) a intervenção subjetiva na abordagem de temáticas so-
ciais e históricas.

c)  a descrição detalhada de objetos e cenários em lingua-
gem e vocabulário rebuscados.

d)  a crítica social estabelecida a partir de um ponto de vis-
ta religioso cristão.

e)  a expressão intimista e passional de um eu lírico que 
vira as costas para a realidade objetiva.

 
Gabarito: 

01. E
02. D
03. A
04. B
05. C
06. A
07. C
08. A
09. C
10. C


