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 QUESTÃO 1

Literatura

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 5

Instruções

 QUESTÃO 2

Palmeira, 21 de julho de 1890

Caro Leonida Bissolati
[...]

O socialismo começou, para nós, já na fundação da Colônia. Pois nossos vizinhos, que  acabáramos de conhecer, nos
deram a primeira égua, as primeiras vacas e os primeiros porcos, além de colaborarem nas tarefas mais urgentes. Todos se
ajudam aqui, num socialismo rudimentar de fraternidade agrária.

Um outro exemplo desse socialismo espontâneo está na maneira de se criar gado. Praticamente não existem cercas, as
reses, marcadas com as iniciais do dono têm todo o direito de pastar nas propriedades públicas e particulares, nas beiras das
matas, nos campos e mesmo nos jardins. Entende-se que o pasto é para todos, não havendo divisões. Com isso, o cruzamento,
o parto e o aleitamento ocorrem em plena liberdade. Que belo exemplo para nós, socialistas!

A Colônia tem todas as condições para se desenvolver, mas ainda faltam novas famílias, preferencialmente de agricultores.
    [...]

Colônia Socialista Cecília
Giovanni Rossi

SANCHES NETO, Miguel. Um amor anarquista: uma mulher para três homens, uma terra para todos, um amor para sempre. Rio de Janeiro: Record,
1998. p. 35.

O fragmento, contextualizado na obra “Um amor anarquista”, permite afirmar que

A) a proposta socialista idealizada por Giovanni Rossi será concretizada ao longo do enredo.

B) o enunciador do discurso, na carta, apresenta argumentos frágeis e pessimistas diante da realidade enfocada.

C) o local em que se desenvolve o enredo está no âmbito da ficção, e as personagens não representam uma ideologia
reconhecida historicamente.

D) o interlocutor de Giovanni Rossi precisa ser convencido da validade da proposta socialista, já que ele considera o Anarquismo
uma desordem social, política e econômica.

E) Giovanni Rossi é um intelectual italiano que idealiza uma comunidade anarquista na América do Sul, cujos princípios socialistas
atingiriam, além da produção, as relações pessoais.

MAIS O INTELECTUAL PINOTE.
PINOTE (Entra de chapéu de poeta na mão. Uma gravata lírica. Sorrindo.  Mesuras. Traz uma faca enorme de madeira como
bengala.) — Bom dia, mestre.
HELOÍSA (Dá um grito lancinante) — Aí! A faca!
ABERLARDO I — Desarme esse homem! Ora essa! (Aberlado II atira-se sobre o Intelectual e arranca-lhe a faca simbólica) Deixar
entrar gente com armas aqui!
PINOTE (Escusando-se humildemente.) — É inofensiva... de pau!
ABELARDO I — Confesse que o senhor planejou um atentado! Confesse!
PINOTE – Absolutamente! Por quem o senhor está tomando? É uma faca profissional, inofensiva, não mata...
ABELARDO II (Examinando) — Está cheia de sangue... sangue coagulado...
PINOTE — Umas facadinhas... para comer... (A um gesto de Abelardo I, senta-se. Abelardo II permanece ao fundo, segurando
com as duas mãos a faca em horizontal, como um servo antigo.) A crise é que obriga... Mas não sou nenhum gangster, não. Eu sou
biógrafo. Vivo de minha pena. Não tenho mais idade para cultivar o romance, a poesia... O teatro nacional virou teatro de tese. E eu
confesso a minha ignorância, não entendo de política. Nem quero entender...
ABELARDO I — É um revoltado?
PINOTE — Absolutamente não! Fui no colégio. Hoje sou quase um conservador! O que me falta é convicção.
ABELARDO I — Tem veleidades sociais... quero dizer, bolchevistas?...
PINOTE — Não senhor! Olhe, tenho até nojo de gente baixa... gente de trabalho... não vai comigo!
ABELARDO I — Muito bem!
PINOTE — Gente que cheira mal...
HELOÍSA — Ninguém dá sabão a eles para se lavarem.
ABELARDO II — Nem pão, quanto mais sabonete...
ABELARDO I (Tranquilizando Pinote que se voltou.) — Não se incomode. Ele é socialista. Mas moderado, de faca também.
(Sorriso dos dois.) Mas afinal, qual é o gênero literário que cultiva, meu amigo?
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 QUESTÃO 3

Desce a península, mas desce devagar. Os sábios, ainda que com muita prudência, preveem que o movimento está
prestes a cessar, fiados da universal evidência de que se o todo, como tal, nunca para as partes que o compõem hão de
parar alguma vez, sendo demonstração deste axioma a vida humana, riquíssima, como se sabe, em possibilidades
comparativas. Com tal anúncio da ciência, nasceu o jogo do século, uma ideia que terá surgido praticamente ao mesmo
tempo em todo o mundo, e que consistiu no estabelecimento de um sistema de aposta dupla sobre o momento e o lugar
em que se verificará a suspensão do movimento, uma hipótese para se compreender melhor, às dezassete horas, trinta
e três minutos e quarenta e nove segundos, hora local do apostador, claro está, e o dia, mês e ano, e as coordenadas,
limitadas à indicação do meridiano, em graus, minutos e segundos, servindo como referência o já mencionado cabo
Creus. Estavam em causa triliões de dólares, e se alguém viesse a acertar em ambos os resultados, isto é, o preciso
momento e o exacto lugar, o que, segundo o cálculo de probabilidades era pouco menos que impensável, essa pessoa de
uma presciência quase divina ver-se-ia de posse da maior riqueza que alguma vez foi possível reunir sobre a face de uma
terra que tem visto tantas. Compreende-se que nunca tenha havido jogo mais terrível do que este, porque em cada minuto
que passa, em cada milha percorrida, vai-se reduzindo o número de apostadores com probabilidades de ganhar, devendo
em todo o caso notar-se que muitos dos excluídos voltam a apostar, fazendo assim crescer o bolo a cifras que já são
astronômicas. Claro que nem todas as pessoas conseguem reunir dinheiro para uma nova aposta,claro que muitas delas
não encontram outra saída para o estado de ruína em que caíram que não seja o suicídio.

SARAMAGO. José. A jangada de pedra. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 181-182.

A partir da leitura do fragmento e da obra “Jangada de pedra” em sua totalidade, analise as afirmações, assinalando V para
as verdadeiras e F, para as falsas.

(  ) O deslocamento da Península Ibérica do restante do continente europeu pode sugerir a indiferença da sociedade europeia
em relação às nações ibéricas.

(  ) A separação da Península inicia-se a partir do momento em que uma personagem traça uma linha no chão com uma vara
de madeira, criando uma analogia imaginária com uma fronteira no mapa.

(  ) A expectativa do povo, através das apostas quanto ao lugar e ao momento preciso em que a “Jangada de pedra” iria parar
de se deslocar, concretiza-se ao longo do enredo.

(  ) O fragmento em destaque evidencia a angústia e as dúvidas do povo ibérico em relação ao deslocamento da Península,
ao contrário da postura das autoridades, que já sabiam a solução para o problema.

(  ) A “Jangada de pedra”, para os sábios, haveria de parar, pois um dia seria considerada como um novo continente diferente
do seu de origem.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

A) F F V F V C)  V V F F F E)  V V F F V

B) V F F F V D)  F F V V F

PINOTE — Os grandes homens! Pretendo fazer como Ludwig. Escrever as grandes vidas! Não há mais nobre missão sobre o
planeta! Os heróis da época.
ABELARDO I — Pode ser também extremamente perigoso. Se nas suas biografias exaltar heróis populares e inimigos da
sociedade. Imagine se o senhor escrever sobre a revolta dos marinheiros pondo em relevo o João Cândido... ou algum comunista
morto num comício!
PINOTE – Não há perigo. A polícia me perseguiria.
ABELARDO I — É então um intelectual policiado...
PINOTE — Faço questão de manter uma atitude moderada e distinta!

ANDRADE, Oswald de. O Rei da Vela. São Paulo: Globo, 2003. p. 55-56.

Contextualizada na obra “O Rei da Vela”, a análise das personagens em destaque no fragmento permite afirmar:

A) Tanto Abelardo I quanto Abelardo II, com exceção de Pinote e de Heloisa, são inconformados com o sistema político e social
da época.

B) Todas as personagens presentes no fragmento compartilham de ideologias materialistas e são indiferentes aos problemas
de ordem socioeconômica.

C) Pinote vai ao encontro de Abelardo I com o objetivo de questionar sua atitude usurária diante dos mais humildes.

D) Heloisa, filha de um fazendeiro arruinado pela crise, representa a classe dos oprimidos, que é excluída do processo social.

E) Abelardo II, embora se espelhe nos valores de seu chefe, apresenta uma postura diferente e mais humilde em relação
aos que o procuram para pedir empréstimos.
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 QUESTÃO 5

Desenvolveu Pereira todas aquelas ideias e aplaudiu a prudência de tão preventivas medidas.
— Eu repito, disse ele com calor, isto de mulheres, não há que fiar. Bem faziam os nossos do tempo antigo. As

raparigas andavam direitinhas que nem um fuso... Uma piscadela de olho mais duvidosa, era logo pau... Contaram-me
que hoje lá nas cidades... arrenego!... não há menina, por pobrezinha que seja, que não saiba ler livros de letra de forma
e garatujar no papel... que deixe de ir a fonçonatas com vestidos abertos na frente como raparigas fadistas e que
saracoteiam em danças e falam alto e mostram os dentes por dá cá aquela palha com qualquer tafulão malcriado... pois
pelintras e beldroegas não faltam.. Cruz!... Assim, também é demais, não acha? Cá no meu modo de pensar, entendo
que não se maltratem as coitadinhas, mas também é preciso não dar asas às formigas... Quando elas ficam taludas,
atamanca-se uma festança para casá-las com um rapaz decente ou algum primo, e acabou-se a história...

— Depois, acrescentou ele abrindo expressivamente com o polegar a pálpebra inferior dos olhos, cautela e faca
afiada para algum meliante que se faça de tolo e venha engraçar-se fora da vila e termo... Minha filha...

Pereira mudou completamente de tom:
— Pobrezinha... Por esta não há de vir o mal ao mundo... É uma pombinha do céu... Tão boa, tão carinhosa!... E

feiticeira!

TAUNAY, Viconde. Inocência. 6. ed. São Paulo: Ática, 1984. p. 28- 29.

Levando em consideração a leitura do fragmento e da obra “Inocência”, é correto afirmar:

A) O discurso patriarcal de Pereira garante na narrativa, ao longo do enredo, a manutenção do que o homem sertanejo considera
honra.

B) O desfecho trágico do enredo, ao contrário da proposta romântica que garante sempre o final feliz, evidencia traços do
movimento naturalista.

C) A obra representa a ideologia de um contexto burguês cujos valores estão voltados para a aparência em detrimento da essência

do ser humano.

D) A narrativa reproduz os valores próprios do Romantismo regionalista, voltados para a denúncia das mazelas sociais geradas
pelo coronelismo.

E) O romance evidencia, a partir de uma linguagem regional, a compreensão do homem sertanejo em relação à mulher, que
é vista como um grande estorvo na sociedade.

*  *  *

 QUESTÃO 4

                Poeta

O poeta nasce no poema,

Inventa-se em palavras.

KOLODY, Helena. Viagem no espelho e vinte e um poemas inéditos. Curitiba: Criar Edições. p. 77.

Esses versos sugerem que

A) a voz lírica tem sua existência dentro da própria poesia.

B) a poesia, embora abstrata, faz parte do cotidiano do eu lírico.

C) a poesia é feita de palavras que expressam o sentimento do próprio criador.

D) a existência da poesia é absoluta, não depende da experiência individual de quem a escreve.

E) o eu lírico, ao se comprometer com a realidade poética, torna-se um ser sem existência própria.
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