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01. O ready-made é manifestação radical da intenção de Marcel Duchamp de romper com a artesania da operação artística, uma vez que 
se trata de apropriar-se de algo que já está feito: escolhe produtos industriais, realizados com fi nalidade prática e não artística (urinol 
de louça, pá, roda de bicicleta), e os eleva à categoria de obra de arte.
O movimento artístico conhecido como Dadaísmo surge com a clara intenção de destruir todos os sistemas e códigos estabelecidos 
no mundo da arte. Trata-se, portanto, de um movimento antipoético, antiartístico, antiliterário, visto que questiona até a existência 
da arte, da poesia e da literatura. O dadaísmo é uma ideologia total, usada na forma de viver e como a absoluta rejeição de todo e 
qualquer tipo de tradição ou esquema anterior. É contra a beleza eterna, contra as leis da lógica, contra a eternidade dos princípios, 
contra a imobilidade do pensamento e contra o universal.
A obras em destaque, a seu tempo, promovem rupturas, possibilitando o desenvolvimento de novas propostas para o mundo das artes.

 Resposta: C

02. Observe que o poema dialoga, no seu processo de construção das imagens, com o poema de Gonçalves Dias “Canção do exílio”. 
Assim, tem-se o recurso da intertextualidade.

 Resposta: D

03. Pode-se dizer que no momento em que viu “a todos naquele estado de afl ição“, Padre Carlos se perturbou. O conectivo que preserva 
essa ideia de tempo e simultaneamente expressa no fragmento é o conectivo “quando“.

 Resposta: C

04. O poeta Drummond, retomando um verso da “Canção do Exílio“, do poeta romântico Gonçalves Dias, descontrói a ideologia nele 
subjacente, ao negar a existência de palmeiras e afi rmar a existência de outros elementos característicos em sua terra, recorrendo à 
paródia, a sátira e à desmitifi cação da visão ingênua, mediante uma visão crítica da realidade. Assim, ao retornar o verso romântico, 
o poeta modernista não o faz de modo linear e simétrico.

 Resposta: A

05. I. Correto. Presença da intertextualidade com o projeto da bandeira dos inconfi dentes mineiro.
II. Correto. Há uma oposição aos predicados convencionais ofi cialmente celebrados.
III. Incorreto. Embora Vinícius tenha celebrado o soneto em vários poemas, nos versos em questão não há apego a essa forma clássica.

 Resposta: C

06. O objetivo da peça publicitária é retomar a obra de Da Vinci para estabelecer uma analogia entre uma obra de arte considerada ícone 
da história da humanidade e qualidade do produto oferecido pela propaganda. Portanto, a releitura não apresenta a intenção de 
criticar a obra do autor renascentista.

 Resposta: B

07. A) Correta. O enunciador quer transmitir a ideia de que a “eugenia” (estudo das condições para reprodução e melhoria da raça 
humana) determinou que ser magro é o referente para ser superior. E isso, segundo o enunciador, é no mínimo “podre”, hipócrita.
B) Incorreta. Apesar da informalidade do termo “podre”, a matéria designa um gênero informativo.
C) Incorreta. O termo “podre”, apesar de também possuir sentido positivo (“ele é podre de rico”), é mais comumente conhecido 

pelo seu sentido negativo (“estragado”); já em relação ao termo “eugenia”, ocorre o inverso.
D) Incorreta. Não é o termo “eugenia” que estabelece a discussão, mais sim o fato de o número de pessoas obesas ter aumentado. 

Ao contrário, o termo “eugenia” abre para uma outra discussão.
E) Incorreta. Ambos os termos geram um efeito de sentido negativo, diante do contexto, principalmente porque mais um tipo de 

preconceito não pode ser tido como positivo.

 Resposta: A

08.
I. Correta. O segundo desenho (“proibido ser gordo”), de fato, revela um preconceito e, consequentemente, um aspecto ideológico 

incutido na sociedade.
II. Correta. Percebe-se que há intertextualidade entre os códigos não verbais, uma vez que o humor revela-se no diálogo que se 

constrói entre os desenhos da placa.
III. Correta. A legenda “um futuro nada impossível” possibilita a leitura de que haverá ainda mais discriminação futuramente.
IV. Incorreta. Não há efeito polissêmico no conteúdo não verbal, uma vez que as placas devem ter um único sentido.

Resposta: D
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09. 
A) Incorreta. Não há elipse do termo peso, mas do verbo “haver”. Além disso, o sentido é de adição.
B) Correta. É um período composto, em que a segunda oração expressa sentido de adição em relação à primeira (marcada pelo termo 

“nem” e pela elipse do verbo “haver”).
C) Incorreta. O uso não é inadequado, já que os termos “nunca” e “nem” podem ser usados em orações coordenadas.
D) Incorreta. Os termos não possuem valor indicativo de tempo, uma vez que o “nem” indica adição nesse contexto.
E) Incorreta. Segundo a gramática normativa, ao usar o “nem”, não há necessidade do “e”, pois o “nem” já indica adição.

Resposta: B

10. A única paráfrase adequada é a que se refere a “estimativas“, ou seja, ao que “estimam” ou “avaliam” os pesquisadores ou cientistas.
O erro da alternativa “E” está em afi rmar, não a diminuição da violência, mas seu fi m.

 Resposta: D

11. Na construção “Mesmo calado, resta o peito”, observa-se a ideia de que, mesmo cerceados em sua liberdade de pronunciar-se, ainda 
restava o desejo inviolável, escondido no peito.

 Resposta: B

12. A obra de Ariano Suassuna recupera as tradições do teatro vicentino, continuador do teatro medieval, constituindo um fenômeno de 
intertextualidade. Tal fato já pode ser observado no título “Auto”.

Resposta: A

13. A canção de Chico dialoga com a obra de José de Alencar, estabelecendo intertextualidade. Vale destacar, entretanto, que esse diálogo 
se faz por desconstrução dos valores preconizados na obra de Alencar.

Resposta: C

14. A alternativa correta é a demarcada pela letra “D”, haja vista que ambos os textos estabelecem uma relação de diálogo entre o poema 
de Drummond, ainda que se trate de gêneros textuais diferentes: um representado por uma canção musical e outro por um anúncio 
publicitário.

 Resposta: D

15. No poema de Drummond, observa-se um diálogo com o famoso poema de Gonçalves Dias “Canção do exílio”.

Resposta: C

16. Nos textos de Chico Buarque e Adélia Prado, observa-se o desenvolvimento de diálogos intertextuais como a poesia de Carlos Drummond 
de Andrade. Essa releitura se dá pelo processo de reiteração de imagens, visto que a fi nalidade dos textos daqueles em relação ao do 
poeta modernista é retomar a ideia da condição “gauche”.

 Resposta: A

17. O termo “paródia”, derivado do grego parodès, signifi ca “canto ou poesia semelhante à outra”. Trata-se de uma releitura cômica, 
geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico que altera o sentido original, criando, assim, um novo. É, portanto, um 
tipo de intertextualidade. A proposição A está incorreta, portanto.

Resposta: A

18. A questão requer que o aluno saiba interpretar a sequência de um gráfi co, que mostra a evolução do corpo humano, desde o início da 
História até a época do mundo virtual, o que ocasionou (ou vem ocasionando) sérios problemas de postura, uma vez que o tempo que 
esse ser humano passa de frente para o computador aumentou muito, e o cuidado com a postura não está ocorrendo. As alternativas 
tratam exatamente dessa relação: no gráfi co, inclusive, percebe-se, perfeitamente, uma “linha imaginária” curva, formando uma espécie 
de meia lua, para sugerir que o homem está se agachando, curvando-se, novamente, como nos primeiros tempos de sua existência. 
O enunciado da questão diz que “tal fato culminou em um problema físico habitual (...) que propicia uma piora na qualidade de vida 
do usuário”. Assim, a alternativa que melhor representa isso é a opção E. “O uso contínuo do computador de forma inadequada tem 
ocasionando má postura corporal.”

 Resposta: E

19. No texto de Machado de Assis, há uma referência ao Eclesiastes, um dos livros que compõem a Bíblia. Essa alusão consiste em diálogo 
entre textos e tem por objetivo produzir um efeito de comparação entre a obra de Machado e um livro da Bíblia.

 Resposta: C

20. A alternativa C, apesar da abordagem de um mesmo tema, o texto II revisita de forma crítica o texto I, estabelecendo-se uma relação 
intertextual, no caso, uma paródia.

Resposta: C
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