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01. A letra da música de Sá e Guarabira descreve os impactos sociais e ambientais resultantes da implantação da hidrelétrica de Sobradinho. 
O texto, retirado de Os Sertões, de Euclides da Cunha, discorre sobre o fi m da revolta no Arraial de Canudos, liderada por Antônio 
Conselheiro. O mapa indica a Bacia do Rio São Francisco, onde está localizada a Hidrelétrica de Sobradinho e o Arraial de Canudos.

Resposta: D

02. O texto que descreve o jagunço, que dava apoio a Antônio Conselheiro, pertence à segunda parte da obra Os Sertões: O Homem.

Resposta: D

03. A obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, apresenta os eventos relativos à Guerra de Canudos, que opôs as forças do Exército brasileiro 
às tropas dos sertanejos seguidores do líder religioso Antônio Conselheiro, no fi nal do século XIX. Não se pode afi rmar que o interesse 
principal da obra seja a apresentação lírica dos hábitos sertanejos: ao invés disso, o livro faz uma denúncia das condições primitivas e 
subumanas do sertanejo, o qual chega a ser apresentado como um “Hércules-Quasímodo”.

Resposta: D

04. Para os parnasianos, a prosa de Lima Barreto afastava-se da norma gramatical, pela correção linguística. Quanto ao tratamento temático, 
ele preferia trabalhar com os problemas das classes desprivilegiadas, as minorias.

Resposta: B

05. Na opinião de Alfredo Bosi, Augusto dos Anjos deve ser visto como um poeta poderoso, que deve ser mensurado por um critério 
estético aberto, capaz de abrigar e reconhecer, além do “mau gosto” do vocabulário rebuscado e científi co, a dimensão cósmica e 
a angústia moral de sua poesia. Bosi avalia que a dimensão cósmica vem em primeiro lugar, porque Augusto dos Anjos centrava no 
ser humano, de maneira obsedante, todas as energias do universo que se teriam encaminhado para a construção do mistério que 
é o “eu”. A postura existencial do poeta apela para o universo do distanciamento científi co: uma angústia esmagadora cresce e se 
avoluma diante da fatalidade que conduz os homens à senda inevitável da putrefação. Toda carne infalivelmente irá decompor-se um 
dia. A interpretação poética do cosmos e o desespero particular descambam num lamento das coisas, sentimento doloroso, porque 
a raiz de todas as dores está na vontade de viver plenamente e não poder.

Curiosidade: Augusto dos Anjos não teve sorte na vida: parecia a personifi cação de uma fase especialmente infeliz da evolução 
intelectual do Brasil, mistura incoerente de uma cultura ou semicultura bacharelesca, ávida de novíssimas novidades científi cas, 
mal assimiladas, e dos ambientes das massas populares miseravelmente abandonadas nas ruas estreitas do Nordeste tropical. 
Ninguém o compreendeu, ninguém lhe leu os versos nos cafés superfi cialmente afrancesados do Rio de Janeiro, e é conhecida a 
cena de um dos seus raros admiradores que leu um soneto de Augusto dos Anjos a Olavo Bilac e recebeu a resposta desdenhosa: 
“É este o seu grande poeta? Fez bem ter morrido!”.

Resposta: C

06. No poema em exame, o poeta revela sua percepção negativa ou pessimista do mundo. Ele não escamoteia (escamotear = encobrir) 
a sua angústia, pelo contrário, confessa-a diante da inexorabilidade (implacabilidade) do tempo que marca a dor da natureza. 
A universalidade pretendida por Augusto dos Anjos o leva a transformar sua história pessoal, seu próprio processo de individuação, 
em uma espécie de odisseia da consciência humana. Odisseia esta que não deixa de ser também a trajetória do surgimento e do 
desenvolvimento do espírito universal, como construção de uma consciência cósmica que se conforma inicialmente a partir de 
um princípio caótico e aparentemente irracional. Em última instância, este poderia ser considerado o subconsciente da Natureza. 
Não há onomatopeias no poema, mas prosopopeia, como a personifi cação da Energia, que chora. A poesia “O Lamento das 
Coisas” nos deixa à mostra um eu lírico questionador, cético, e não mero espectador. Ele crê na matéria e na sua perecibilidade 
e vê na arte realmente a maior expressão da existência. Não é a indiferença de seus semelhantes que o decepciona, é a inércia 
deles diante das coisas.

Resposta: A

07. Apossínclise (colocação pronominal) = intercalação de uma ou mais palavras entre o verbo e o pronome átono proclítico 
(p. ex.: o que eu lhe não disse, em vez de o que eu não lhe disse). No poema em exame, ocorre apossínclise na passagem: 
“Da transcendência que se não realiza”. O pronome oblíquo átono “se”, que normalmente vem depois do “não”, em 
posição proclítica, aparece antes dele, em posição apossinclítica.

Resposta: C
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08. O fragmento 1 é irônico por situar Macunaíma numa relação inusitada com as formigas: decepar-lhes a cabeça constitui uma forma 
de divertimento para o herói; o excerto 2 não apresenta ironia, uma vez que o narrador estabelece uma relação apenas referencial 
entre Quaresma e as formigas, cuja invasão compromete as provisões daquele. Finalmente, o texto III evidencia mais uma vez uma 
relação irônica de Macunaíma com as formigas: a destruição que estas causavam à agricultura brasileira, base de nossa economia até 
o início do século XX, é responsável pelo atraso do país.

Resposta: A

09. O general Albernaz é considerado inútil para o seu cargo, pois nunca teve nenhuma honra e experiência militar. Além de defender 
seus interesses próprios, preocupava-se em casar as fi lhas para aumentar o seu soldo e arranjar os pistolões para o seu fi lho passar 
tranquilamente nos exames militares. Exaltava muito a Guerra do Paraguai, dizendo haver dela participado, sem ter visto na verdade 
nenhuma batalha como notamos nesta parte: ‘Nada tinha de marcial, nem mesmo o uniforme que talvez não possuísse. Durante 
toda a sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tivera um comando, nada fi zera que tivesse relação com a sua profi ssão e 
o seu curso de artilheiro.’ 

BARRETO, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1997, p. 31

Conclui-se, portanto, que o general é o refl exo do positivista nefasto que pouco se importa com a pátria, dando apenas relevância 
aos seus interesses próprios. Assim, o autor enfatiza a incoerência entre o posto do personagem e as funções por ele exercidas.

Resposta: E

10.  O conto “Negrinha”, escrito em 1920, durante a transição do Pré-Modernismo para o Modernismo, relata a história de uma pobre 
órfã negra, fi lha de escrava, que é criada por Dona Inácia, uma senhora da aristocracia, dona de uma fazenda, viúva e sem fi lhos. 
Inconformada com a abolição da escravatura, conserva a menina unicamente para extravasar a sua crueldade, aplicando na criança os 
mais severos maus-tratos, tanto verbais (xingamentos, ordens duras e palavras rudes) como físicos (beliscões, tapas e “crocres”, etc).
Dona Inácia descarregava sua amargura na menina, e deleitava-se com isso, a ponto de seu rosto ganhar um brilho especial só em 
imaginar a aplicação de um castigo na criança.
Quando Dona Inácia recebe, em sua fazenda, suas sobrinhas, vindas da capital para uma temporada de férias, ocorre uma reviravolta 
no cotidiano de Negrinha.
As meninas, com suas vestes elegantes, eram alegres e agitadas e Negrinha pensou que seriam castigadas pelas balbúrdias, assim como 
ela era castigada se fi zesse barulho. Não houve castigo, fi cando clara para Negrinha a diferença que existia entre ela e aquelas meninas.
Estas, ao perceberem que Negrinha poderia ser uma companhia de brincadeiras durante a temporada na fazenda, oferecem-lhe uma 
boneca, e acham graça quando veem que Negrinha nunca pegara nesse brinquedo.
No período de estada das meninas na fazenda, Dona Inácia poupa Negrinha do rude tratamento habitual, vendo que suas sobrinhas 
tinham com quem brincar.
Ao fi nal das férias, Dona Inácia, mais serena, já não castigava a criança, mas algo se transformara para Negrinha, pois uma vez que 
pôde vislumbrar outro tipo de vida, que teve a liberdade de exercer seu lado criança, brincando e sem medos dos castigos. Depois da 
partida das meninas, é tomada pela tristeza e pela melancolia, e defi nha, em seu canto, até morrer, esquecida por todos.
Foi enterrada em um lugar comum. Na cidade grande, as meninas riam e lembravam-se de Negrinha como uma bobinha que não 
sabia o que era uma boneca. E Dona Inácia foi tomada pela nostalgia, por ter perdido seu “brinquedo” e por não ter mais em quem 
descarregar as suas maldades.

Resposta: A
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