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LITERATURA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Sobre Triste fim de Policarpo Quaresma, Alfredo Bosi faz a seguinte afirmação:

tem Policarpo algo de quixotesco, e o romancista soube explorar os efeitos cômicos que
todo quixotismo deve fatalmente produzir, ao lado do patético que fatalmente acompanha a
boa-fé desarmada.

História concisa da literatura brasileira.

Com base em Triste fim de Policarpo Quaresma, cite e comente:

A) dois efeitos cômicos.

B) dois efeitos patéticos (trágicos).

SEGUNDA  QUESTÃO

Leia o texto abaixo e, em seguida, faça o que se pede.

Mas era primavera. Até o leão lambeu a testa glabra da leoa. Os dois animais louros. A
mulher desviou os olhos da janela, onde só o cheiro quente lembrava a carnificina que ela
viera buscar no Jardim Zoológico. Depois o leão passeou enjubado e tranqüilo, e a leoa
lentamente reconstituiu sobre as patas estendidas a cabeça de uma esfinge. “Mas isso é
amor, é amor de novo”, revoltou-se a mulher tentando encontrar-se com o próprio ódio mas
era primavera e dois leões se tinham amado. Com os punhos nos bolsos do casaco, olhou em
torno de si, rodeada pelas jaulas, enjaulada pelas jaulas fechadas. Continuou a andar. Os
olhos estavam tão concentrados na procura que sua vista às vezes se escurecia num sono, e
então ela se refazia como na frescura de uma curva.

                                                                Clarice Lispector, “O búfalo”.

A) Qual o enredo da narrativa “O búfalo”?

B) Cite e explique duas expressões, do trecho acima, que metaforizam a condição interior da personagem.



Processo Seletivo/UFU  -  fevereiro 2007  -  2ª Prova Discursiva

TERCEIRA  QUESTÃO

O caminho-fundo corta uma floresta de terra boa, onde cansa à gente olhar para cima:
árvores velhas, de todas as alturas – braçudas braúnas, jequitibás esmoitados, a colher-de-
vaqueiro em pirâmides verdes, o lanço gigante de um angico-verdadeiro, timbaúbas de copas
noturnas, e o paredão dos açoita-cavalos, escuros. Cheiro bom de baunilha, sombra muito
fresca, cantos de juritis, gorjear de bicudos, o trilo batido da pomba-mineira, e, mais longe,
mais dentro, na casa do mato, o pio tristonho do nhambu-chororó”.

Guimarães Rosa , “Conversa de bois”.

[...] o grande escritor regionalista é aquele que sabe nomear; que sabe o nome exato
das árvores, flores, pássaros, rios e montanhas. Mas a região descrita ou aludida não é apenas
um lugar fisicamente localizável no mapa do país. O mundo narrado não se localiza
necessariamente em uma determinada região geograficamente reconhecível, supondo muito
mais um compromisso entre referência geográfica e geografia ficcional. Trata-se, portanto,
de negar a visão ingênua da cópia ou reflexo fotográfico da região.

Lígia Chiappini, “Do beco ao belo: dez teses sobre o regionalismo na literatura”.

Tendo em vista o conto “Conversa de bois” de Guimarães Rosa e as reflexões de Lígia Chiappini, faça o que se
pede.

A) Explique como o fragmento acima de “Conversa de bois” extrapola o aspecto documental do conto.

B) Cite dois elementos descritos no conto que remetem a aspectos geográficos e histórico-sociais da narrativa.
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QUARTA  QUESTÃO

Traição era uma atitude cotidiana, aliás implícita na própria colocação do problema:
defender Portugal ou defender a Holanda significava uma traição ao Brasil. Trocar de lado era
um hábito constante. [...]  Calabar, neste sentido, é uma reflexão aberta, irônica e provocativa,
teatral e musical, grotesca e crítica, existencial e materialista, sobre o significado, tornado
relativo, portanto passível de interpretação, do problema e do significado da traição.”

Fernando Peixoto, “Duas vezes Calabar.”

O traidor se chama Calabar.
Outros terão levado segredos,
Outros terão levado propinas,
Mas esses sabem se portar.
Outros terão se sujado as calças,
Outros terão delatado amigos,
Mas esses voltam pra jantar.
Outros irão vender sua terra,
A casa, a cama, a alma, a mãe, os filhos,
O povo, os rios, as árvores e os frutos.
[...]
O melhor traidor é o que se escala,
Corpo pronto para a bala,
Se encurrala, se apunhala
E se espeta numa vala.
Se amarrota e não estala
E cabe dentro da mala,
Se despeja numa vala
E não se fala na sala.

Chico Buarque e Ruy Guerra, Calabar.

Tendo em vista os trechos acima e a obra Calabar,

A) comente como o tema traição reflete o panorama histórico-político do Brasil do século XVII.

B) explique como, metaforicamente, Calabar discute o panorama político do país nos anos 70 do século XX, apresentando
dois exemplos que aparecem nos versos acima.
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