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INSTRUÇÕES 

 
1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local 

indicado. 
 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
4. Nesta prova, há dois tipos de questões: 

Questão discursiva, na prova de Redação. 
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, 
Literatura e Língua Estrangeira Moderna, em que há somente uma
alternativa correta. 

 
5. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
6. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
7. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo 
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
8. Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, a folha definitiva 
da redação, o caderno de prova e a folha de respostas, devidamente 
assinados. 

 
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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LOCAL-SALA-CARTEIRA 
  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
  

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 
 

 
 
     ASSINATURA DO CANDIDATO 
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LITERATURA 

 

01- Com base nos conhecimentos da obra Noite na 
taverna, de Álvares de Azevedo, é correto afirmar: 

 

a) Histórias como as narradas em Noite na taverna

 

foram responsáveis por um aspecto do realismo que 
tematizava a imagem da virgem idealizada, inatingível 
pelo seu comportamento guiado pelo recato, 
simplicidade e pureza. 

b) Todo o livro é marcado pelo abandono dos ideais 
românticos. De modo irônico, as narrativas que 
compõem esse livro defendem os valores de pureza 
campestre, impensáveis na vida urbana do Brasil 
oitocentista. 

c) As narrativas desse livro retratam de forma ideal a 
sociedade burguesa brasileira do século XIX e são um 
importante exemplo do realismo/naturalismo que se 
anunciava no país. 

d) A obra assinala a história de mulheres pobres, 
animalizadas pelo estilo de vida norteado por 
instintos. Refere-se também aos dados biográficos do 
autor que teria convivido com essas mulheres nos 
anos em que residiu em São Paulo para estudar. 

e) “Noite na taverna”

 

reúne histórias nas quais 
comparecem todas as formas de horror: necrofilia, 
incesto, fratricídio etc. Desde seu início, observa-se a 
imagem da morte como atavio da beleza, um dos 
traços capazes de produzir o belo terrível e 
corrompido. 

02- Sobre o romance Memórias de um sargento de 
milícias, de Manuel Antônio de Almeida, é correto 
afirmar: 

a) Trata-se de uma obra com evidentes convicções 
políticas de ordem liberal, com descrições minuciosas 
da vida campestre do século XIX. É justamente pelo 
seu processo descritivo que o livro vem sendo 
caracterizado como paradigmático do realismo 
brasileiro, sobretudo pela crítica que faz ao trabalho 
escravo. 

b) O fio condutor da narrativa é o trabalho escravo. 
Nesses termos, a obra, conduzida segundo os 
preconceitos vigentes em torno do casamento, do 
dinheiro e da vida política, tem em seu herói, 
Leonardo Pataca, o símbolo do povo brasileiro.  

c) O fio condutor da narrativa é o trabalho escravo. 
Nesses termos, a obra, de cunho fortemente regional, 
procura retratar o sertão bruto, criando tipos populares 
e folclóricos. Suas mulheres e homens são marcados 
pela perpétua sujeição à necessidade, sentida como 
destino a ser cumprido por cada um. 

d) Por se ambientar numa época pretérita (o Rio de 
Janeiro sob o domínio de D. João VI), o método de 
composição do livro aproxima sua narrativa da crônica 
histórica. Além disso, há nele um aspecto 
representativo da sociedade da época: a construção 
das personagens, especialmente Leonardo, "filho de 
uma pisadela e de um beliscão", segundo os tipos e 
costumes do Rio antigo. 

e) A partir da vida de Leonardo, "filho de uma pisadela e 
de um beliscão", o leitor pode se informar sobre a 
condição familiar brasileira do século XIX nos meios 
rurais e urbanos. Os traços de composição da 
narrativa, visceralmente românticos, têm por temática 
a crítica ao trabalho escravo. 

03- Sobre as personagens de A moratória, peça de Jorge 
Andrade que narra as transformações ocorridas na 
vida de uma família depois da perda de sua fazenda, é 
correto afirmar: 

a) Joaquim é o chefe da família, que, depois de perder a 
fazenda, procura adaptar-se a um novo emprego na 
cidade e tenta convencer seus filhos de que não vale 
a pena lutar para recuperar a fazenda. 

b) Lucília, filha de Joaquim, é a moça forte que, depois 
da perda da fazenda, sustenta a casa com pequenos 
trabalhos de costura; ao passo que Marcelo, seu 
irmão, não consegue se adaptar à nova situação e 
encontra refúgio na bebida. 

c) Olímpio, noivo de Lucília, rompe o noivado depois da 
perda da fazenda, demonstrando que o que o 
motivava não era o amor, mas o interesse financeiro. 

d) Sempre unidos e em perfeita harmonia, Joaquim e 
Marcelo, depois da perda da fazenda, montam um 
pequeno negócio na cidade, por meio do qual 
pretendem sustentar a família. 

e) Marcelo, filho de Joaquim, é o rapaz que, depois da 
perda da fazenda, consegue um emprego na cidade e 
garante o sustento da família, enquanto Lucília, sua 
irmã, não consegue se adaptar à nova situação e vive 
deprimida, presa a um passado que não existe mais. 
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O texto a seguir refere-se à questão 04. 

 

O primo Basílio 

 

- Ah! — exclamou. — Os homens são bem mais felizes 
que nós! Eu nasci para homem! O que eu faria! 

Levantou-se, foi-se deixar cair muito languidamente na 
voltaire*, ao pé da janela. A tarde descia serenamente; por trás 
das casas, para lá dos terrenos vagos, nuvens arredondavam-
se, amareladas, orladas de cores sangüíneas ou de tons 
alaranjados.  

E voltando-lhe a mesma idéia de ação, de independência: 
- Um homem pode fazer tudo! Nada lhe fica mal! Pode 

viajar, correr aventuras... Sabes tu, fumava agora um cigarrito... 
O pior é que Juliana podia sentir o cheiro. E parecia tão 

mal!... 
- É um convento, isto! – murmurou Leopoldina. — Não 

tens má prisão, minha filha! 
Luísa não respondeu; tinha encostado a cabeça à mão: e 

com o olhar vago, como continuando alguma idéia. 
- São tolices, no fim, andar, viajar! A única coisa neste 

mundo é a gente estar na sua casa, com o seu homem, um 
filho ou dois... 

Leopoldina deu um salto na voltaire. Filhos! Credo, que 
nem falasse em semelhante coisa! Todos os dias dava graças 
a Deus em os não ter! 

- Que horror! – exclamou com convicção. - O incômodo 
todo o tempo que se está!... As despesas! Os trabalhos, as 
doenças! Deus me livre! É uma prisão! E depois quando 
crescem, dão fé de tudo, palram, vão dizer... Uma mulher com 
filhos está inútil para tudo, está atada de pés e mãos! Não há 
prazer na vida. É estar ali a aturá-los... Credo! Eu? Que Deus 
não me castigue, mas se tivesse essa desgraça parece-me que 
ia ter com a velha da Travessa da Palha" 

*voltaire: palavra francesa que designa poltrona de 
assento baixo e encosto alto ligeiramente inclinado para trás. 

 

(QUEIRÓS, Eça. O primo Basílio. São Paulo: Scipione, 1994. p. 
106.) 

 

04- Com base no texto e nos conhecimentos do romance 
“O primo Basílio”, é correto afirmar: 

 

a) A personagem Juliana, ao revelar a Jorge a traição de 
sua esposa, torna-se o centro da tematização da 
arrogância masculina no tocante à condição da 
mulher na sociedade brasileira do século XIX. Nesse 
romance, encontra-se em primeiro plano a idealização 
da maternidade, do casamento e dos costumes 
antigos da vida familiar. 

b) A obra de Eça de Queirós, por idealizar o casamento, 
influenciou de modo incisivo a literatura romântica 
brasileira, como ilustram os romances de Álvares de 
Azevedo e Manuel Antônio de Almeida. 

c) O texto flagra o contraste entre a postura de 
Leopoldina e Luísa: a primeira representa um 
rompimento com a estrutura social que impõe um 
comportamento passivo às mulheres; a segunda, por 
outro lado, é a personificação da cautela e da 
obediência a essa mesma estrutura. 

d) No caso particular de Luísa, o relacionamento 
extraconjugal foi motivado pelo sentimento de 
vingança contra o marido, burguês insensível e 
ambicioso. 

e) Juliana, empregada de Luísa, é recatada e dócil. É 
preocupada com seu recato que Leopoldina, no 
fragmento acima, descreve as belezas próprias da 
maternidade. 

 

 

 

 

 

05- Com base no poema, é correto afirmar: 

a) A ironia presente no poema revela o desprezo do eu-
lírico pelos problemas cotidianos.  

b) Os primeiros versos apresentam a situação recorrente 
no conjunto do poema: o encontro do eu-lírico com um 
empecilho, no caso, a pedra, barrando-lhe a 
passagem ou o caminho. Nessa ordem de idéias, a 
figura da pedra mencionada reiteradamente pode 
adquirir um papel simbólico, referente à vida cotidiana. 

c) Os primeiros versos apresentam a situação recorrente 
no conjunto do poema: a tematização de problemas 
ambientais decorrentes de uma dinâmica social que 
despreza cuidados com os recursos finitos da 
natureza. Sabe-se também que a discussão ecológica 
é a principal temática do autor. 

d) O verso inicial da segunda estrofe mantém o ritmo 
repetitivo do poema e o aproxima da concepção da 
"arte pela arte" parnasiana.  

e) O poema reforça a condição da arte parnasiana: 
temas prosaicos e procedimentos técnicos, como o 
verso livre, são empregados segundo os princípios 
clássicos aos quais o poeta por diversas vezes 
recorreu. 

O poema a seguir refere-se à questão 05. 

No meio do caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de 
minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
no meio do caminho tinha uma pedra.  

(ANDRADE, Carlos Drummond. Antologia poética.) 




