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Língua Portuguesa e Literatura  

Se, como diz o próprio autor na epígrafe da obra, entre a boca da noite e a madrugada, 
tudo aumenta – o amor, a paz, o sono, o sonho, o silêncio, o ódio, o mistério, o medo, a 

população -, certamente, sua admiração por Milton Dias aumentou após a leitura das 
belas crônicas constantes na obra Entre a boca da noite e a madrugada.

01. A) Acerca da vida e da obra de Milton Dias, assinale V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se 
afirma sobre o cronista.

I. (      ) Uma das obras mais conhecidas de Milton Dias,  Relembranças (1985), não foi por ele 
idealizada, mas se trata de uma recolha de crônicas realizada postumamente.

II. (      ) Milton Dias foi professor de Língua e de Literatura Italianas na Universidade Federal do 
Ceará, o que serve para explicar as constantes alusões que ele faz, nas suas crônicas, a 
autores como Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca.

III. (      ) O Grupo Clã, do qual participou Milton Dias, surgiu em uma época em que a Segunda 
Fase do Modernismo Brasileiro estava vigorando, ou seja, na Fase Regionalista.

IV. (      ) Assim como Eduardo Campos e Moreira Campos, Milton Dias participou do Grupo Clã, 
agremiação literária da década de 40, que implantou, definitivamente, o Modernismo no 
Ceará.

 

B) Escolha uma informação que você julgou FALSA, indique o número dela e a reescreva de modo a 
torná-la verdadeira.

Informação nº: ______________

02. O texto abaixo versa sobre crônicas produzidas por Milton Dias, contém algumas lacunas, e, para cada 
uma delas, são oferecidas duas opções de preenchimento.
Escolha, entre as duas palavras que se encontram nos parênteses abaixo de cada lacuna, a palavra que 
completa o texto corretamente.

Sabe-se  que Milton Dias  notabilizou-se  na crônica.  Em suas  crônicas,  utilizando linguagem 
__________________, que impunha ao texto um tom __________________, retratou as condições de vida
(simples – rebuscada)                                                 (cerimonioso – coloquial)
das pessoas e seus hábitos. Além disso, Milton Dias também se  debruçou, em suas crônicas e em seus 
__________________, sobre os __________________. Estes geralmente eram personificados pelo autor,
(romances – contos)                  (animais – seres sobrenaturais)
ou seja, ele lhes dava características humanas.

Na obra  Entre a boca da noite e a madrugada, as crônicas abordam, dentre outros temas, o da 
morte, como se constata na crônica __________________.

                                                (Réquiem – Antes que maio termine)
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03. Abaixo estão alguns títulos de crônicas de Entre a boca da noite e a madrugada. 

Madrugada II – Domingo à tarde, outrora – Jurema – Ana Gerviz II – 

Nevinha – Rosas da Madrugada – Até quando?

Transcreva do quadro acima o título da crônica correspondente a cada resumo.

RESUMO TITULO DA CRÔNICA
3.1 Rememora-se,  nessa  crônica,  a  vida  de  uma  mulher 

notável,  que,  além de imitar  muito bem as pessoas  que 
conhecia, era uma exímia contadora de histórias. _________________________

3.2 Há,  nessa  crônica,  um  retorno  à  antiga  cidade  de 
Fortaleza,  com o  intuito  de  mostrar  ao  leitor  como  se 
divertiam as diversas camadas sociais que compunham a 
população  dessa  cidade,  no  passado,  em  momentos  de 
pura ociosidade. _________________________

3.3 Essa crônica apresenta a história de uma mulher de meia-
idade,  vendedora de flores,  poetisa,  que,  depois de dois 
casamentos  fracassados  e  de  ter  feito  muitas  amizades, 
desapareceu e, em seguida, ressurgiu ao lado de um jovem 
“marido”. _________________________

3.4 Nessa crônica, temos a história duma mulher que, quando 
jovem,  foi  capaz  de  suscitar  paixões  nos  homens,  por 
conta da sua beleza. Sempre à frente do seu tempo, foi ela 
quem levou para uma cidadezinha do interior o Carnaval, 
fato  que  fez  com  que  ela  não  fosse  bem  vista  pelas 
mulheres e pelas famílias conservadoras da pequena cidade. _________________________

3.5 Durante um longo período de insônia, começa-se a fazer 
uma série de elucubrações em torno do comportamento e 
dos sentimentos humanos a partir da leitura de cartas, de 
revistas  e  de  poemas.  Coincidentemente,  todos  esses 
escritos tratam de angústias, de tristezas e de morte. _________________________

04. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as diferentes personagens das crônicas 
de Milton Dias às suas descrições.

( 1 ) Sirioco (      ) Devia estar beirando os sessenta anos, mas parecia menos, 
talvez  por  causa  daqueles  olhos  de  criança,  brincalhões, 
inquietos,  dum  azul  mediterrâneo,  movediço,  amante  da 
vida, amante apaixonado. 

( 2 ) Das Dores (      ) Trepada  em  cima  das  pernas  finas,  tem  nos  joelhos 
sinuosidades que quase prejudicam o mecanismo da marcha, 
e nos braços, quando chegou, tinha apenas a carne bastante 
para sentar a pele. O rosto tem maçãs salientes, os olhos são 
saltados, vivos, inquietos, curiosos, tão espertos. 

( 3 ) Salomé, irmã de Sirioco (      ) Era baixa, gorda, de cara redonda e olhar brilhante, discutia 
com a irmã,  primava em dizer que pertencia a muito boa 
família,  explorava  os  parentescos  até  o  derradeiro  grau  e 
pretendia  fazer-se  respeitar  pelo  “pedigree”.  Esta  fazia 
rendas.

( 4 ) Janot (      ) Menino amarelo,  de  cara trágica,  voz lamentosa,  herdeiro 
universal da preguiça paterna, malcriado, grosseiro, covarde 
e resmungão, manhoso.

( 5 ) Ana, irmã de Sirioco (      ) Alta,  esguia,  de  rosto  longo e  fino,  testa  grande e  pouco 
canelo, usava um coque ridículo.
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Leia o texto abaixo que servirá de base às questões que o seguem.

Salmo do Homem Só
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Senhor, tende piedade dos Sós.
Mandai, Senhor, para o Homem Só, a mulher conveniente, a que se resigna às recomendações da 

Carta de São Paulo aos Efésios, a que seja amante, esposa, irmã e companheira, submissa e terna, a 
que tenha a humildade das mulheres bíblicas e a grandeza e a coragem de todas as que souberam 
se sacrificar pelo Bem-Amado.

Mandai, Senhor, para o Homem Só, a mulher compreensiva e laboriosa, mandai a doce mulher 
exclusiva, parcimoniosa e amiga, aquela que seja feita à imagem de Marta, à semelhança de Maria, a 
que tenha de Sara e de Ruth, a que não guarde no seu sangue nenhuma lembrança de Salomé, nem de 
Atália, nem de Jezabel.

Mandai, Senhor, para o Homem Só, a mulher certa.
DIAS, Milton. Entre a boca da noite e a madrugada. Fortaleza: Edições UFC, 2008. p. 98. Coleção Literatura no Vestibular.

05. Assinale V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma sobre o texto da prova, transcrito de 
Entre a boca da noite e a madrugada.

5.1. (     ) A menção a  Salmo,  presente no título da crônica, remete o leitor às orações, em gênero 
poético, dos antigos hebreus.

5.2. (     ) Na crônica, a mulher conveniente (linha 02) é descrita como aquela que professa e pratica a 
religião católica.

5.3. (     ) Tendo em vista a referência ao texto bíblico, saber se sacrificar pelo Bem-Amado (linha 05) 
implica literalmente dar a vida pelo ser querido.

5.4. (     ) A  evocação  das  personagens  Marta,  Maria,  Sara e  Ruth (linhas  07-08)  possibilita  a 
materialização de atributos abstratos como grandeza e coragem (linha 04).

5.5. (     ) Da leitura do texto, infere-se, corretamente, que guardar em seu sangue alguma lembrança 
quer de Salomé, quer de Atália, quer de Jezabel (linhas 08-09) inviabilizaria a manifestação 
de atributos como a doçura, a parcimônia e a amizade.

5.6. (     ) O referente extralingüístico do Homem Só (linha 02) é o próprio cronista.

5.7. (     ) Da  leitura  do  texto,  infere-se,  corretamente,  que  a mulher  certa (linha  10)  pode  ser  de 
qualquer etnia ou extrato social.

5.8. (     ) O sentido de resignar em “Jânio Quadros terminou resignando a presidência do Brasil” é o 
mesmo presente em a que se resigna às recomendações (linha 02).

5.9. (     ) O adjetivo laboriosa (linha 06) pode ser substituído, mantendo a significação, pelo adjetivo 
laborista.

5.10. (     ) O  adjetivo  parcimoniosa (linha  07)  pode  ser  substituído,  mantendo  a  significação,  pelo 
adjetivo modesta.

06. Cada um dos cinco subitens, a seguir, apresenta um termo em destaque e três afirmações acerca dele. 
Analise o que se afirma acerca do termo em destaque e assinale a ÚNICA alternativa correta. A escolha 
de mais de uma assertiva por item anula a resposta.

6.1. “Senhor, tende piedade dos Sós.” 

(       ) Atua como sujeito de tende.

(       ) Cumpre função apelativa de 2ª pessoa.

(       ) Liga-se à estrutura da oração pela entonação exclamativa.

6.2. “Mandai, Senhor, para o Homem Só, a mulher conveniente” 

(       ) Difere de tende (linha 01) em número e pessoa.
(       ) Assume, no imperativo negativo, a forma não mandais.
(       ) Está conjugado na 2ª pessoa do plural do imperativo afirmativo.

6.3. “a que seja amante, esposa, irmã” (linha 03)

(       ) Exprime uma realidade, não uma conjectura.
(       ) Assume, no futuro do subjuntivo, a forma for.
(       ) Difere de tenha (linha 04) em modo.
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6.4. “a que se resigna às recomendações da Carta de São Paulo” 

(       ) Resulta da contração de preposição mais artigo definido feminino, assim como em “Fiz 
alusão à crônica Salmo do Homem Só”.

(       ) Recebe acento grave pelo mesmo motivo que àquelas em “Refiro-me àquelas crônicas 
de Milton Dias”.

(       ) É facultativo o uso do acento grave,  pois também é correta a  construção “a  que se 
resigna as recomendações da Carta de São Paulo”.

6.5. “a que não guarde no seu sangue nenhuma lembrança de Salomé”

(       ) Atua como pronome indefinido adjetivo.
(       ) Refere-se à 2ª pessoa do discurso.
(       ) Rejeita o plural, pois é invariável.

07. A parte da Fonética que trata da correta acentuação e entonação dos fonemas chama-se Prosódia. Pelo 
estudo de prosódia,  sabe-se que  bíblicas  é palavra proparoxítona,  pois a sílaba que se sobressai  das 
demais, por ser proferida com mais esforço muscular e nitidez, é a antepenúltima. Por sua vez, submissa 
é paroxítona, pois a sílaba que se sobressai das demais é a penúltima e Salomé e  Jezabel são oxítonas, 
pois a sílaba tônica é a última. 

No quadro 1, registram-se quinze palavras da Língua Portuguesa. Observe que, embora todas estejam 
sem acento gráfico, algumas delas devem recebê-lo.

Quadro 1

melhor – Nobel – alias – torax – prototipo – urubu – vintens – erudito – recem – ibero – hifen – 

alcoolatra – femur – governo - jilo

No quadro 2, transcreva do quadro 1, o que se pede:

Quadro 2
Duas oxítonas 
não acentuadas

Três oxítonas 
acentuadas

Duas paroxítonas 
não acentuadas

Duas paroxítonas 
acentuadas

Uma 
Proparoxítona

08. Fonemas e letras não se confundem, pois estas são sinais empregados para representar,  na escrita, o 
sistema sonoro de uma língua, e aqueles são realidades acústicas. A representação dos sons pelas letras 
nem sempre é perfeita.

A. Abaixo, registram-se alguns dos vocábulos que compõem a crônica Salmo do Homem Só. Complete o 
quadro indicando o número de fonemas de cada unidade lexical.

Unidade lexical Número de letras Número de fonemas

Homem 5

Companheira 11

Amante 6

Humildade 9

Sangue 6

Submissa 8

B. Transcreva da primeira frase da crônica - SENHOR,TENDE PIEDADE DOS SÓS:

B.1. uma palavra em que o número de letras é IGUAL ao número de fonemas.

B.2. uma palavra em que o número de letras é DIFERENTE do número de fonemas.
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