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01. Embora, durante muito tempo, o muro tenha servido para dividir o sobrado do cortiço, no fi nal do romance, para atender às conveniências 
sociais, os respectivos proprietários entram em acordo, selado com a perspectiva de casamento entre José Romão e Zulmira, fi lha de 
Miranda. Observação: Miranda, na alternativa D, é caracterizado como personagem que apresenta “dominância da razão“. A assertiva 
é parcialmente justifi cável se “razão“ for entendida como cálculo maquiavélico e inescrupuloso da personagem, que suporta o adultério 
de sua esposa, para permanecer com seu dote e acumular fortuna como atacadista de tecidos. Note-se, porém, que a relação entre 
Miranda e João Romão é pautada por desejos recrimináveis e irracionais, como a inveja, a ambição, a ganância e a vaidade.

Resposta: E

02. No trecho citado de O Cortiço, o narrador faz uso de vocábulos como “nostálgicos“ e “tristeza“, de aspecto melancólico, para 
descrever o fado português, ao passo que “vibrantemente“, “despertasse”, “ardentes“ e “delirantes“, de tom alegre, são as 
palavras que descrevem a música brasileira. Dessa forma, como aponta a alternativa C, a vitalidade da música crioula prevalece 
sobre a melancólica portuguesa.

Resposta: C

03. Determinadas palavras e expressões, quando empregadas em certos contextos, são consideradas desagradáveis, ou por 
apresentarem uma ideia muito negativa ou por chocarem a quem ouve. Por isso, é muito comum os falantes substituírem essas 
expressões por outras mais suaves, mais delicadas, que, embora tenham o mesmo sentido, causam menor impacto em quem 
as ouve. É o caso em exame: o narrador, para dizer que Pombinha ainda não tinha menstruado, diz isso de maneira suave ou 
atenuada. Essa atitude caracteriza, portanto, o eufemismo. Assim, menstruação equivale ao cruento tributo da puberdade.

Resposta: B 

04. Apenas a descrição da personagem Leonor não apresenta zoomorfi zação. Nas demais alternativas, as personagens são comparadas 
a animais: “olhos luxuriosos de macaca”, “escapando como enguia”, “anca de animal do campo”, “uma expressão de abutre”.

Resposta: B

05. Os naturalistas concebem o homem como um animal e que, como tal, tem instintos. O texto, de caráter narrativo-descritivo, revela a 
lascívia do casal Jerônimo e Rita Baiana. Justifi ca-se o item D pela passagem: “...arrancando-lhe gemidos surdos, soluços irreprimíveis, 
que lhe sacudiam os membros, fi bra por fi bra, numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados por diabos...”

Resposta: D 

06. A matéria-prima de O Ateneu, de fato, são as recordações e as impressões vividas pelo adolescente Sérgio no internato que dá nome 
à obra. Tais experiências são reconstituídas, selecionadas e comunicadas sob o ponto de vista subjetivo de Sérgio adulto, narrador da 
história.

Resposta: B

07. As afi rmativas corretas são a II, a IV e a VI, o que faz com que a alternativa que responde à questão seja a letra C – “Somente as 
afi rmativas II, IV e VI são verdadeiras“.
Vejamos as demais:
A afi rmativa I está falsa porque o diretor não era como ela descreve: “sempre um homem magnânimo e justo, atento às necessidades 
dos educandos de seu colégio“, pelo contrário; não se importava com os alunos, mas somente com os próprios interesses, com as 
vantagens fi nanceiras que poderia ter. A personagem é uma crítica ao moralismo severo das instituições de ensino da elite, no século 
XIX. Aristarco é uma ironia que representa bem um típico caráter ditador.
A afi rmativa III está falsa porque o romance é tipicamente realista, e não romântico.
A afi rmativa V está falsa pois D. Ema não se torna professora; ela se destaca na história por tratar Sérgio com afeto, e por ser o alvo 
de uma paixão platônica por parte do jovem.

Resposta: C

08. A questão centra-se fundamentalmente no reconhecimento do enredos de livros relevantes do final do século XIX e início 
do XX. Em O Ateneu (1888), de Raul Pompéia (1863-1895), narrativa em primeira pessoa feita por Sérgio, o ambiente do 
colégio é efetivamente hostil, exigindo do protagonista uma tentativa de adaptação. Já em O Cortiço (1890), de Aluísio 
Azevedo (1857-1913) , pelo seu caráter cientificista, não abre margem a comentários irônicos sobre convicções científicas 
da época. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma (1911) de Lima Barreto (1881-1922), o protagonista, apesar da sua empresa 
agrícola, não propõe distribuição de terras, tampouco diálogo com os lavradores.

Resposta: A



OSG.: 102687/16

Resolução – Língua Portuguesa II

09. Dentre as opções dadas, a que tem marcante presença do Naturalismo é a B, uma vez que o personagem Cerqueira é caricaturado, 
descrito como um animal, zoomorfi zado, semelhando a um mu (burro). A exploração de temas patológicos traduz a vontade de analisar 
todas as podridões sociais e humanas sem se preocupar com a reação do público.

Resposta: B

10. A atualidade é uma compensação dos desejos, conforme a passagem do texto: “... feita a compensação dos desejos que variam, das 
aspirações que se transformam... a atualidade é uma.” Logo, pode-se concluir que a atualidade traz a compensação dos desejos.

Resposta: A
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