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Nome do Candidato: Nº de Inscrição

Curso:

1. Este caderno de prova destina-se exclusivamente aos candidatos aos cursos de Licenciatura em
Pedagogia, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Filosofia e Tecnologia em Design.

2. Confira se este caderno contém 03(três) questões de Literatura e a prova de Redação. Verifique se
não há imperfeições gráficas. Caso exista algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.

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

4. Devolva, obrigatoriamente, todo o material desta prova ao fiscal.
5. Não haverá substituição de sua Folha de Respostas, por isso, preencha-a com atenção.
6. As Folhas de Respostas deverão ser preenchidas com caneta esferográfica preta ou azul, fabricada

em material transparente.
7. Não dobre ou amasse as Folhas de Respostas.
8. Esta prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8h e seu término às 12h

(horário local).
9. Você só poderá deixar a sala levando consigo este Caderno de Prova depois de decorridas 03(três)

horas do início da prova.
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LLiitteerraattuurraa

Questão - 01
Embora Capitães da Areia tenha sido escrito em 1937, sua temática é de uma atualidade
ainda muito presente. Sobre ela, em 1978, Chico Buarque escreveu a música Pivete, expondo,
à sua maneira, a mesma temática. Com base nesta informação, estabeleça uma relação de
verossimilhança entre os dois fragmentos que vêm a seguir:
Pivete
Chico Buarque
Composição: Francis Hime e Chico Buarque

No sinal fechado
Ele vende chiclete
Capricha na flanela
E se chama Pelé
Pinta na janela
Batalha algum trocado
Aponta um canivete
E até
.............................
Zanza na sarjeta
Fatura uma besteira
E tem as pernas tortas
E se chama Mané
Arromba uma porta
Faz ligação direta
Engata uma primeira
E até

Vinha a notícia

Ontem a polícia baiana lavrou um tento. Conseguiu prender o chefe do grupo de
menores delinqüentes conhecidos pelo nome de “Capitães da Areia”. Por mais de uma vez
este jornal tratou do problema dos menores que viviam nas ruas da cidade dedicados ao furto .

Por várias vezes também noticiamos os assaltos levados a efeito por este mesmo grupo.
Realmente a cidade vivia sob o temor constante destes meninos que ninguém sabia onde
moravam, cujo chefe ninguém conhecia. (Capitães da Areia, Jorge Amado).

Rascunho:
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Questão - 02
Os Estatutos do Homem
Artigo XIII
Fica decretado que o dinheiro
não poderá nunca mais comprar
o sol das manhãs vindouras.
Expulso do grande baú do medo,
o dinheiro se transformará em uma espada fraternal
para defender o direito de cantar
e a festa do dia que chegou. (Thiago de Melo).
Sampa
Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas
Da força da grana que ergue e destrói coisas belas
Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas
Eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços
Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. (Caetano Veloso).
Os dois fragmentos, citados anteriormente, demonstram que o dinheiro sempre despertou um
grande interesse nos homens.
Em relação a esta afirmativa, é possível inferir que os dois fragmentos apresentam a mesma
concepção sobre o dinheiro? Justifique sua resposta.

Rascunho:

Questão - 03

Em relação à obra saCO de frasES, de Fernando Canto responda às questões a e b:
a) Qual o tipo de narrador e sua importância na narrativa?
b) Qual a personagem principal e como se dá sua evolução temporal na narrativa?

Rascunho:


