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01. Comentário:

 Levando-se em consideração a frase “a atualidade é a mesma em todas as datas“, pode-se afirmar que o processo de formação, em O 
Ateneu, é negativo. É evidente que o modelo de romance de formação em que é narrado um “percurso de aprendizagem de um jovem, 
no qual ele forma seu caráter, supera os problemas encontrados e prepara sua inserção harmônica na sociedade” não corresponde às 
memórias de Sérgio, narrador de O Ateneu. Nesta obra, a aprendizagem é negativa –– repleta, por exemplo, de facilitações e macetes, 
como os analisados por Alfredo Bosi em “O Ateneu, opacidade e destruição”, no livro Céu, Inferno –– na exata medida em que o 
narrador não cumpre uma trajetória formativa nem de superação (nos termos do processo alemão de bildung), mas experimenta uma 
temporalidade em que passado, presente e futuro se equiparam.

 Resposta: A

02. Comentário:

 Com relação à obra O Ateneu, todas as afirmações estão corretas, exceto a letra C – “Em linguagem otimista, o narrador revela os 
muitos anos passados em uma instituição modelar de ensino, cujo diretor era severo, porém compreensivo com os alunos mais fracos 
e desamparados“. Esta afirmativa está incorreta, devendo, portanto, ser marcada como resposta para a questão.

 Vejamos o porquê:

 A linguagem da obra não é otimista, uma vez que a mesma faz parte do realismo, e este tem como característica a visão mais real das 
situações, a qual muitas vezes se transforma até mesmo em uma visão pessimista.

 Outro equívoco é afirmar que os alunos mais fracos eram compreendidos pelo diretor. Isso não era verdade, o que pode, inclusive, ser 
comprovado pela alternativa D, que afirma: “a realidade, no entanto, mostrou que o lugar era hostil, e que não havia consideração 
com os fracos“. Ao contrário, o diretor, Sr. Aristarco, era um homem preocupado apenas com o lucro e com o ganho de bens materiais.

 Resposta: C

03. Comentário:

 O texto em exame exemplifica a perversidade ou crueldade do sistema educacional do internato em que Sérgio estudava. Refere-se o texto, 
para ilustrar tal perversidade, ao livro das notas, que expunha à publicidade as notas individuais dos alunos como forma de submetê-los 
ao ridículo, ao escárnio dos outros.

 Resposta: A

04. Comentário:

 As expressões apresentadas com pontos de exclamação demonstram opinião primeiramente do narrador – “Cozinheiro, Rômulo!”, e 
depois, dos colegas – “Mestre-cuca!”

 Resposta: D

05. Comentário:

 O trecho que pode confirmar a escolha da alternativa é: “Por vozes do espaço rouquenhas ou esganiçadas. Sentava-se acabrunhado, 
vendo se se lembrava de haver tratado panelas algum dia na vida; a unanimidade impressionava. Mais frequentemente, entregava-se 
a acessos de raiva. Arremetia bufando, espumando, olhos fechados, punhos para trás, contra os grupos.” Aqui, temos a oscilação de 
Rômulo ora acabrunhado, ora furioso.

 Resposta: B
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