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01. Ao afi rmar que respeita as oralidades “sem ser tolo de gramáticas“ — ou seja, sem desconhecer a norma culta —, o eu lírico demonstra 
que considera a variante linguística oral uma forma alternativa de expressão poética com a mesma legitimidade da variante escrita 
culta.

 Resposta: D

02. O termo “oralidade” se refere ao uso cotidiano da linguagem falada, que se caracteriza pela ausência de uma estrita preocupação 
com a correção gramatical, tal como se nota nas interlocuções cotidianas, entre familiares e pessoas de convivência íntima. Deve-se 
observar que essa forma de expressão verbal é verifi cada não apenas entre “homens simples” — como afi rma a alternativa correta 
— mas em qualquer estrato social.

 Resposta: A

03. O poema de Ana Cristina César, ao contrário do que afi rma a opção A, emprega a conotação na apresentação de uma relação amorosa 
a partir da descrição de um beijo. O emprego dos termos tropeços, menu, peixe grelhado, entre outros, constitui linguagem fi gurada 
ou conotativa.

 Resposta: A

04. A quebra da uniformidade tratamental é evidente nesse trecho de música. As formas verbais vai e pega pertencem à segunda pessoa 
(tu) e colidem, portanto, com a terceira pessoa (você). Dentre as opções, a uniformidade é respeitada na opção B, em que vá e pegue 
se harmonizam com você.

 Resposta: B

05. A sabedoria do Kramer, na opinião do narrador, consiste de fato em não acordar a corista, porque isso signifi caria a realização de seu 
sonho, o que implicaria a negação dele, pois há sonhos que devem ser trancados até o fi m, para que se possa sonhá-los eternamente.

 Resposta: B

06. A poesia de Manoel de Barros, construída com palavras simples, torna-se muitas vezes quase indecifrável, porque é profunda. Tal é o 
caso do poema em apreço. Trata-se de um metapoema que mistura poesia e humanidade. A construir o nada, escrever o poema, ele 
refl ete sobre o humano e o fazer poético, o que traduz a capacidade de o homem enxergar certas coisas quando chega ao fundo do 
poço, o que se torna matéria poética.

 Resposta: A

07. A literatura fantástica ou onírica de fato veio da necessidade de burlar a censura durante a ditadura; com a abertura política surge a 
literatura-depoimento, marcada pela experiência dos exilados; a canção popular tornou-se, de fato, uma verdadeira manifestação de 
poesia brasileira.

 Resposta: E

08. O poema de Hilda Hilst, escritora contemporânea da Literatura Brasileira, promove uma vinculação entre sexo e poesia, o que não 
deixa de comprovar que a sociedade atual aceita “de forma mais ‘aberta” a discussão sobre a sexualidade.

 Resposta: C

09. Os adjetivos “laborioso” (que signifi ca trabalhoso) e “lascivo” (que é sinônimo de sensual) dão pistas sobre a frequência, a intensidade 
e o desejo da prática amorosa, que é tomada como algo contínuo, apaixonado e voluptuoso. O substantivo “lidas” (que quer dizer 
trabalho) atenua o impacto que o termo “prática sexual” e outros similares poderiam causar.
Por isso, trata-se de um caso de eufemismo.

Essas observações validam as proposições I e II.
 A proposição III está incorreta, uma vez que os cinco versos fi nais da primeira estrofe mostram claramente que os desejos do eu lírico 

se realizam.

 Resposta: D

10. A forma como Rubem Braga cria a crônica “O jivaro”, a partir da coleta da informação (assunto), da narrativa que ele sugere ou recria 
(modo de narrar) e da refl exão que ele promove em nós deixa claro que a opção B é verdadeira.

 Resposta: B
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