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01. O narrador de A Hora da Estrela coloca continuamente em questão a si mesmo e à própria literatura.

 Resposta: D

02. Os trechos “Nossa mãe era quem reagia, e que ralhava no diário com a gente”, “Nossa mãe jurou muito contra ideia” (fabricar a canoa) 
e principalmente “Cê vai, ocê fi que, você nunca volte” traduzem a indignação em face de não compreender o motivo da atitude do 
marido.

 Resposta: A

03. O intelectualismo construtivista está presente nas poéticas de Cabral e Cardozo, que não abrem espaço para o sentimentalismo de 
inspiração romântica; ciência e mito são duas categorias que se fundem em alguns poemas dos autores, como os lidos na questão; 
as metáforas insólitas em seus poemas enriquecem a tradição lírica brasileira.

 Resposta: D

04. Considerando o contexto de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, no excerto em que dialogam os dois coveiros, o 
ponto de vista orientado pela morte revela-se o mais adequado para se apreender o conjunto da organização social a que remete 
o texto. Há o cemitério de Santo Amaro, destinado às pessoas ricas, de trabalho mais ameno, e o de Casa Amarela, reservado aos 
pobres, onde os enterros são mais frequentes. O recurso do chiste e do humor negro, embora seja macabro o assunto, é evidente no 
discurso dos coveiros mais preocupados com as vantagens e as desvantagens de um ofício diretamente relacionado à morte do que 
com os mortos: “Se trabalhasses no de Casa Amarela / não estarias a reclamar. / De trabalhar no de Santo Amaro / deve alegrar-se 
o colega / porque parece que a gente / que se enterra no de Casa Amarela / está decidida a mudar-se / toda para debaixo da terra”. 
Na descrição dos cemitérios, a morte mostra-se antes como fenômeno social que natural. Isso se evidencia pela maneira como são 
enterradas as pessoas ricas (no cemitério de Santo Amaro) e as pessoas pobres (no cemitério da Casa Amarela).

 Resposta: A

05. O romance de 30 deu status de protagonista a fi guras marginalizadas da sociedade; o romance de 30 criou estereótipos humanos 
que perduraram até a contemporaneidade, em descrições como a do Severino do poema de João Cabral; 

 Mário de Andrade afi rma nesta passagem a diferença entre os propósitos do herói épico e do  herói do romance regionalista nordestino; 
Euclides da Cunha caracteriza o sertanejo como um forte e  retrata a campanha de Canudos, episódio em que  os sertanejos resistiram 
bravamente à invasão das  tropas do governo; os projetos de modernidade dos  intelectuais de 22 e de 30 diferiram tanto política  
quanto esteticamente, apresentando os primeiros uma visão mais otimista da cultura nacional e os  demais, uma visão pessimista sobre 
o desenvolvimento do Brasil.

 Resposta: D
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