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1. Confira se este caderno contém 03 (três) questões de Física, 03 (três) questões de Geografia,  
03 (três) questões de Literatura e o tema da Redação. Verifique se não há imperfeições 
gráficas. Caso exista algum problema, comunique imediatamente ao fiscal. 

2. Utilize os espaços apropriados para rascunho, transferindo as versões finais para as respectivas 
Folhas de Respostas. 

3. Nas questões que exigirem cálculos, demonstre-os, pois não basta somente indicar os 
resultados. 

4. Devolva, obrigatoriamente, todo o material desta prova ao fiscal. 

5. Para preenchimento das Folhas de Respostas, você só poderá utilizar caneta esferográfica azul 
ou preta. 

6. Esta prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 
12:00h (horário local). 

 

Nome do candidato: Nº de inscrição 

Curso: 
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LITERATURA 

Questão 1 
 
Este amor que vos tenho, limpo e puro, 
De pensamento vil nunca tocado, 
Em minha tenra idade começado, 
Tê-lo dentro nesta alma só procuro. 
 
De haver nele mudança estou seguro, 
Sem temer nenhum caso ou duro Fado, 
Nem o supremo bem ou baixo estado. 
Nem o tempo presente nem futuro. 
 
A bonina e a flor asinha passa; 
Tudo por terra o Inverno e o Estado deita; 
Só pêra meu amor é sempre Maio. 
 
Mas ver-vos pêra mim, Senhora, escassa, 
E que essa ingratidão tudo enjeita, 
Traz este meu amor sempre em desmaio. 
 
CAMÕES, Luís de. Lírica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 
 
No soneto o eu-lírico assume a atitude do trovador medieval em relação ao amor. 
 
(a) Explique esse amor evidenciando três características reveladas pela postura do eu-lírico. 
 
(b) No texto, a inspiração platônica do amor, não excluiu o anseio pela experiência amorosa. 
Transcreva o verso que identifica esse momento. 
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Questão 2 
De repente voltou-me a idéia de construir o livro.  Assinei a carta ao homem dos porcos e, 
depois de vacilar um instante, porque nem sabia começar a tarefa, redigi um capítulo. 
Desde então procuro descascar fatos, aqui sentado à mesa da sala de jantar, fumando 
cachimbo e bebendo café, à hora em que os grilos cantam e a folhagem das laranjeiras se 
tinge de preto. 
Às vezes entro pela noite, passo tempo sem fim acordando lembranças.  Outras vezes não me 
ajeito com esta ocupação nova.    

     RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 
 
Com base no texto acima e a obra a qual ele pertence, responda. 
Por que no romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, há o predomínio do tempo 
psicológico?   
 

 
 

 

 

 

 

 

    
Questão 3 
“Av. Raimundo Álvares da Costa... 
Mas na minha infância as ruas não tinham nome: 
- Fica ali perto da Fortaleza 
- Atrás do Zagury 
- Em frente ao posto do Teixeirinha 
- Na rua do Café Society 
- Adiante da casa do Mestre Oscar 
- Ao lado da Escola Industrial 
- No quarteirão do estádio 
- Descendo o Igarapé das Mulheres.” 
                                                               

LEOPOLDO, Sílvio. Evocação de Macapá. 
 
Considerando o fragmento acima e a obra a qual ele pertence, responda. 
Qual o sentimento que o eu-lírico revela? 
 

 
 

 

 

 

 

 


