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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que
possam gerar dúvidas. Caso contenha defeito, solicite ao aplicador a sua troca.

2. Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa, com 5 questões, de Literatura Brasileira, com 5 questões, e
de Química, com 6 questões. Utilize apenas os espaços em branco deste caderno para rascunho.

3. Verifique se os seus dados constantes na parte inferior de cada folha de resposta e na última página do cartão de
correção estão corretos. Caso contenham erros, notifique-os ao aplicador de prova.

4. As questões deverão ser respondidas com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente
nas folhas de respostas de cada prova. Na prova de Química, não basta colocar a resposta final com caneta – é
preciso que você demonstre o desenvolvimento do raciocínio a que o conduziu à resposta. Resoluções a lápis

serão corrigidas e terão pontuação zero.

5. Respostas elaboradas nos espaços que contenham a instrução “NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO” não serão
consideradas na correção.

6. As folhas de respostas serão despersonalizadas antes da correção. Para a banca corretora, você será um
candidato anônimo. Desenhos, recados, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo
ou rubrica escritos na folha de resposta são considerados elementos de identificação. Se houver alguma
ocorrência como os casos mencionados anteriormente, sua prova será desconsiderada, e atribuir-se-lhe-á
pontuação zero.

7. As provas terão duração de cinco horas, já incluídos nesse tempo a coleta de impressão digital e o preenchimento
das folhas de respostas.

8. Atabela periódica dos elementos químicos está disponível, para consulta, na segunda-capa deste caderno.

9. Você só poderá se retirar definitivamente da sala e do prédio a partir das 17h30min.

10. AO TERMINAR, DEVOLVA AS FOLHAS DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia os textos para responder às questões que seguem.

Texto I
Memórias de um sargento de milícias 

Era o tempo do rei
Quando aqui chegou
Um modesto casal feliz pelo recente amor
Leonardo, tornando-se meirinho
Deu a Maria Hortaliça um novo lar
Um pouco de conforto e de carinho
Dessa união, nasceu
Um lindo varão
Que recebeu o mesmo nome do seu pai
Personagem central da história que contamos neste carnaval
Mas um dia Maria 
Fez a Leonardo uma ingratidão
Mostrando que não era uma boa companheira
Provocou a separação
Foi assim que o padrinho passou 
A ser do menino tutor
A quem lhe deu toda dedicação 
Sofrendo uma grande desilusão
Outra figura importante em sua vida
Foi a comadre parteira popular
Diziam que benzia de quebranto 
A beata mais famosa do lugar
Havia nesse tempo aqui no Rio
Tipos que devemos mencionar
Chico Juca era mestre em valentia
E por todos se fazia respeitar
O reverendo amante da cigana
Preso pelo Vidigal
O justiceiro
Homem de grande autoridade
Que à frente de seus granadeiros
Era temido pelo povo da cidade
Luisinha primeiro amor 
Que Leonardo conheceu
E que Dona Maria, a outro como esposa concedeu
Somente foi feliz
Quando José Manuel 
Morreu
Nosso herói
Novamente se apaixonou
Quando com sua viola
A mulata Vidinha esta singela modinha cantou:
Se os meus suspiros pudessem
Aos seus ouvidos chegar
Verias que uma paixão 
Tem o poder de assassinar
VIOLA, Paulinho da; VILA, Martinho da. Memórias de um sargento de milícias. Victor Es-
téreo, 1966. Faixa 11.
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Texto II Texto III

O nosso Leonardo, embora desprovido de paixão,
tem sentimentos mais sinceros neste terreno, e em
parte, o livro é a história do seu amor cheio de obstá-
culos pela sonsa Luisinha, com quem termina casa-
do, depois de promovido, reformado e dono de cinco
heranças que lhe vieram cair nas mãos sem que
movesse uma palha. Não sendo nenhum modelo de
virtude, é leal e chega a comprometer-se seriamente
para não lesar o malandro Teotoninho Sabiá.

Homenagem ao malandro

Eu fui fazer um samba em homenagem
à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais.
Eu fui à Lapa e perdi a viagem,
que aquela tal malandragem não existe mais.
Agora já não é normal, o que dá de malandro
regular profissional, malandro com o aparato de malandro oficial,
malandro candidato a malandro federal,
malandro com retrato na coluna social;
malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá

[mal.
Mas o malandro para valer, não espalha,
aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal.
Dizem as más línguas que ele até trabalha,
mora lá longe e chacoalha, no trem da Central.

CANDIDO, Antonio. Dialética da malandragem (caracterização das Me-
mórias de um sargento de milícias). In: Revista do Instituto de Estudos
Brasileiros, n. 8, São Paulo, USP, 1970, p. 67-89. 

HOLANDA, Chico Buarque de. Ópera do malandro. Universal Music, 1978. Faixa 9.

Texto IV

Representação do Malandro. Disponível em:
<http://1.bp.blogspot.com/malandro.JPG&imgrefull/Katiarochags.br>.
Acesso em: 11 nov. 2009.

▬▬▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A letra de Paulinho da Viola foi samba-enredo da Portela em 1966 e conta a história de Leonardo, perso-
nagem de Memórias de um sargento de milícias. Já a canção de Chico Buarque presta uma homenagem
ao malando carioca. Considerando os trechos “personagem central da história que contamos neste carna-
val” e “à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais”, respectivamente, das canções de Pau-
linho da Viola e de Chico Buarque, explique os sentidos construídos pelo uso das expressões “neste car-
naval” e “outros carnavais”.   (5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O “malandro carioca” é um personagem retratado em canções, pinturas, filmes, romances etc. Com base
no comentário de Antonio Candido (Texto II), na canção de Chico Buarque (Texto III) e na imagem (Texto
IV), explique as contradições que constituem a identidade do malandro carioca tradicional.   (5,0 pontos)
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▬▬▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na música de Chico Buarque (Texto III), os termos “agora” e “mas” contribuem para a identificação de dois
tipos de malandro na atualidade. Que tipos são esses? Explique a ironia produzida pela comparação dos
traços característicos de cada um.

(5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A canção de Paulinho da Viola retoma o enredo do romance de Manuel Antônio de Almeida por meio de
duas formas de intertextualidade: a paráfrase e a citação. Que trechos da canção exemplificam cada
uma? Explique por que esses trechos representam exemplos de paráfrase e de citação.      

(5,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A expressão sublinhada em “Havia nesse tempo aqui no Rio” (Texto I) recupera um referente temporal.
Que referente é esse? A que momento histórico do Brasil ele diz respeito?   

(5,0 pontos)

▬▬▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬




