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01. O texto indica que a tese apresentada pelo narrador — a de que a liberdade seja fi ctícia — só foi formulada em um segundo momento, 
posterior àquele em que o narrador ainda acreditava na possibilidade de se fazer escolhas. O trecho indica uma mudança de opinião.

 Resposta: D

02. Os caminhos do protagonista, se considerarmos o que ele mesmo afi rma, não se defi nem por uma escolha pessoal. Há como que 
uma regência exterior defi nindo sua trajetória, como se lhe restasse, mais que uma tomada de decisão, o cumprimento de uma sina, 
o que está evidenciado no trecho: já então, a mão secreta, a coisa interior que nos movimenta pelos caminhos árduos e certos, foi ela 
que me obrigou a aceitar.

 Resposta: B

03. A ilustração feita de fato remete ao conto “A terceira margem do rio”, em que os componentes imagéticos canoa com remador, as 
margens, seta indicadora e o símbolo do infi nito (oito deitado) constituem a representação simbólica da mensagem poética dessa 
história curta, um verdadeiro enigma a desafi ar os mais argutos críticos.

 Resposta: B

04. O fato de se dizer que a narrativa está em primeira pessoa e isso permitir o mergulho na consciência dos personagens constitui duplo 
erro.

 Resposta: B

05. Embora se possa perceber o reaproveitamento do provérbio popular “Tal pai, tal fi lho” no discurso rosiano, o mesmo não se pode 
dizer do discurso de Mario de Andrade no trecho em destaque.

 Resposta: B

06. Na primeira estrofe do poema “A educação pela pedra” o poeta deixa clara a ideia de que é preciso captar voz enfática (ou natural, 
breve, concisa) e impessoal das coisas para extrair delas sua lição, sem interferência de um eu lírico, sem emoção.

 Resposta: B

07. A partir mesmo da Semana de Arte Moderna (1922), o tênue fi o que separava a poesia da prosa foi abalado. 
Com Guimarães Rosa, houve um aprofundamento ou mesmo retomada nesse sentido, diante de sua experimentação linguística, em 
busca de uma linguagem em que prosa e verso se misturassem para traduzir o encanto ou o colorido do sertão, que para ele era o 
mundo, numa visão metonímica sem par. Daí dizer que a linguagem rosiana é altamente estilizada, o que elimina as barreiras entre 
prosa e poesia.

 Resposta: B

08. Nota-se, de fato, que por meio da metáfora “Cão sem pluma”, que remete ao rio Capibaribe e ao mesmo tempo, de certo modo, 
a linguagem seca cabralina, o poeta aborda as questões sociais que se desenrolam às margens do rio, que, humanizado, também 
se pode estender ao rio da vida, com seus dramas e questões que desafi am o tempo. Como se nota do confronto do início de cada 
estrofe, as duas paisagens: a natural e a humana, o que confere conotação social a esta última.

 Resposta: A

09. O narrador do romance em questão é tão somente Rodrigo S. M., que se apresenta ao leitor e defi ne seu objetivo literário: narrar a 
história de uma nordestina, chamada Macabéa e que se apaixonara por Olímpico, também nordestino. 
Está equivocada (errada), portanto, a opção D.

 Resposta: D

10. Nos seus três primeiros romances, Rachel de Queiroz expressa claramente  sua posição político-ideológica de esquerda; em  suas 
narrativas, a autora não se afasta dos padrões da norma culta e literária; a partir de As Três Marias, os romances da escritora enveredam 
por uma linha mais psicológica; Memorial de Maria Moura valoriza, em sua personagem-protagonista, a participação feminina nas 
lutas sociais; Rachel de Queiroz também foi autora de peças de teatro, de raízes regionais e folclóricas, como as duas citadas.

 Resposta: B
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