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SEGUNDA FASE

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO
AUTORIZADO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Este caderno de prova contém 28 questões que deverão ser respondidas em suas respectivas folhas de
respostas.

1 - Não serão levados em consideração os rascunhos de questões ou da redação. Só será considerado o que for
escrito no espaço reservado à resolução da questão, nas folhas distribuídas especificamente para esse fim.

2 - As questões discursivas deverão ser resolvidas com objetividade; restrinja-se a responder o que lhe foi proposto.

Nada além disso será considerado. No espaço para Resolução, deve constar toda a resolução da questão,

explicitando-se o raciocínio que levou à resposta.

3 - Os rascunhos podem ser feitos nos espaços em branco existentes após os enunciados de cada questão. Além

das folhas de respostas e rascunhos já mencionados, nenhum outro papel poderá, em qualquer hipótese, ser

utilizado.

4 - Escreva com a máxima legibilidade. Durante a correção, em caso de dúvida quanto à grafia de qualquer palavra ou

sinal, o julgamento será feito de forma desfavorável ao candidato.

5 - O preenchimento correto das folhas de respostas é de responsabilidade do candidato. Não haverá substituição

dessas folhas.

6 - O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal. Aquele que for flagrado

com esse tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho

eletrônico para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.

Provas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literatura, Matemática,
Química e Sociologia.

2SEGUNDO DIA
13 de  julho de 2009

Início às 14h, com duração de 4h e 30 min
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LITERATURA

PRIMEIRA QUESTÃO

Sobre o recente surto de gripe “suína”, amplamente divulgado na imprensa, disse o escritor José Miguel Saramago:

Uma comissão convocada pelo Pew Research Center publicou um relatório sobre a
produção animal em granjas industriais onde chama a atenção para o grave perigo que representa
o aparecimento de novos vírus, nestes ambientes, que seriam responsáveis por este progressivo
deterioramento da saúde pública mundial.

Qualquer melhoria na ecologia deste novo agente patogénico teria que enfrentar-se ao
monstruoso poder dos grandes conglomerados empresariais avícolas e ganadeiros, como o
Smithfield Farms. Neste sentido, a comissão falou de uma obstrução sistemática das suas
investigações por parte das grandes empresas, incluídas umas nada recatadas ameaças de
suprimir o financiamento dos investigadores e dos meios de comunicação que cooperam com
a comissão. Isso não quer dizer que não venha a encontrar-se nunca um dedo acusador: já
corre na imprensa mexicana o rumor de um epicentro da gripe situado numa gigantesca filial da
Smithfield.

Como se observa, os contágios são muito mais complicados que entrar um vírus
presumivelmente mortal nos pulmões de um cidadão apanhado na teia dos interesses materiais
e da falta de escrúpulos das grandes empresas. A primeira morte, há longo tempo, foi a da
honradez. Mas poderá, realmente, pedir-se honradez a uma transnacional? Quem nos acode?

Adaptado de http://caderno.josesaramago.org/2009/04/29/gripe-suina/.

Relacione este comentário jornalístico de José Miguel Saramago a sua narrativa Ensaio sobre a cegueira, destacando:

A) o fenômeno “ecológico” a que se referem os dois textos;

B) a visão crítica do autor sobre o problema político decorrente do aparecimento deste fenômeno.
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SEGUNDA QUESTÃO

Em 1861, o poeta francês Charles Baudelaire publica um livro “maldito” cujo título é Os paraísos artificiais. Eis uma
passagem do texto “O gosto pelo infinito”, com que Baudelaire inicia seu livro:

“Os que sabem observar-se a si mesmos e guardam a lembrança de suas impressões
[...] puderam por vezes notar, no observatório de seu pensamento, belas estações, dias felizes,
minutos deliciosos. São dias em que o homem se levanta com um gênio jovial e vigoroso. Com
suas pálpebras livres do sono que as selava, o mundo exterior se oferece a ele com um relevo
bem marcado, uma nitidez de contornos, uma riqueza de cores admiráveis. [...]. O homem
agradecido por esta beatitude, infelizmente rara e passageira, sente-se ao mesmo tempo mais
artista e mais justo, mais nobre, para dizer em uma só palavra. Mas o que há de mais
extraordinário neste estado excepcional do espírito e dos sentidos, que posso sem exageros
chamar de paradisíaco, se o comparo às pesadas trevas da existência comum e cotidiana, é
que ele não foi criado por nenhuma causa visível  e fácil de ser definida.”

BAUDELAIRE, C. Os paraísos artificiais: o ópio e o poema do haxixe. Trad. Alexandre
Ribombi, Vera Nóbrega, Lúcia Nagib. Porto Alegre: LPM, 1982. Col. Rebeldes e Malditos, v. 2.

O fato de o primeiro conto da coletânea Paraísos artificiais, de Paulo Henriques Britto, ter o mesmo título do livro de
Baudelaire não é mera coincidência; com este título, Britto parece propor uma aproximação entre seu conto e o livro de
Baudelaire. Assim sendo, pergunta-se:

A) De que modo a experiência narrada no conto “Os paraísos artificiais” reproduz o fragmento acima citado?

B) Em que sentido, contudo, o conto apresenta um elemento diferencial da experiência narrada?

TERCEIRA QUESTÃO

Leia os textos seguintes e responda ao que se pede.

Nana para Glaura

Dorme como quem
porque nunca nascida
dormisse no hiato
entre a morte e a vida.

Dorme como quem
nem os olhos abrisse
por saber desde sempre
quanto o mundo é triste.

Dorme como quem
cedo achasse abrigo
que nos meus desabrigos
dormirei contigo.

José Paulo Paes. Prosas seguidas de odes mínimas

Ó águas dos meus olhos desgraçados,
Parai que não se abranda o meu tormento:

De que serve o lamento
Se Glaura já não vive? Ai, duros Fados!

Ai, míseros cuidados!

Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Glaura

A) Discorra sobre o tema comum aos dois textos, mostrando como o sujeito-lírico se manifesta em cada um.

B) Cite duas marcas textuais do texto 2 que denotam a postura adotada pelo sujeito-lírico no tratamento do tema.

Texto 1 Texto 2
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QUARTA QUESTÃO

Em 1936 Guimarães Rosa ganha um prêmio da Academia Brasileira de Letras por seu livro de poemas Magma.
Nesse livro encontra-se o poema “Maleita”, do qual extraímos os versos:

Não vem mais chuva.

− Xô, rio velho!...
O Pará está desinchando, devagarinho,
(...)

− ”Que frio!... que fri-í-io!...
Que mosquitada brava!...
Estou com a sezão dos três dias...
Ei, compadre, vamos quentar sol naquela pedra?...”

− ”Volta pra casa, Compadre, deixa de bater queixo,
vai cortar a febre
com cachaça com limão...”

− “Você também está tremendo?!...
Guimarães Rosa. Magma

Estabeleça relações entre esses versos e o conto “Sarapalha”, de Guimarães Rosa, destacando e comentando:

A) uma característica do universo literário de Guimarães Rosa presente nos dois textos em questão.

B) um elemento dos versos de “Maleita” (personagem, imagem, paisagem) que, conservado ou modificado, esteja também
presente em “Sarapalha”.
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