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DE QUESTÕES

1 O DIA

VESTIBULAR 2014
INSTRUÇÕES
1) Confira seus dados e assine a capa deste Livrete de Questões somente no campo próprio.
2) Dê as RESPOSTAS às QUESTÕES OBJETIVAS no FORMULÁRIO DE RESPOSTAS, nos campos ópticos
próprios. Para tanto, utilize apenas caneta esferográfica confeccionada em material transparente de tinta
preta. Não poderá ser utilizada caneta esferográfica de qualquer outro tipo ou cor (vermelha, azul, roxa,
roller-ball, de ponta porosa etc.) nem lápis preto.
3) Assine o FORMULÁRIO DE RESPOSTAS no campo próprio.
4) Eventuais rascunhos, que não serão corrigidos, poderão ser feitos nos espaços em branco constantes
deste Livrete.
5) As instruções para a resolução das questões constam da prova. NENHUM COORDENADOR OU FISCAL
DE SALA ESTÁ AUTORIZADO A PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES.
6) Somente poderá retirar-se da sala depois de decorridos 1 hora e 30 minutos do início da prova, ocasião em
que deverá ter assinado a Lista de Presença e entregue o Livrete de Questões e o Formulário de Respostas.
7) Aconselha-se atenção ao transcrever as respostas deste Livrete de Questões para o Formulário de
Respostas, pois rasuras poderão anular a questão.

DIREITO
NOME DO CANDIDATO
N o RELATIVO
PRÉDIO

ASSINATURA DO CANDIDATO

N o DE INSCRIÇÃO

N o DA SALA

LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção:

Para responder às questões de números 1 e 2, considere os Textos I e II, transcritos abaixo.

I.

você
pronome de tratamento
1
aquele a quem se fala ou se escreve
Exs.: você almoçou?
ei, você: venha cá
pronome indefinido
2
pessoa não especificada; alguém
Ex.: se v. não paga a conta, eles cortam o fornecimento
(Dicionário Houaiss eletrônico)

II. O texto abaixo constitui adaptação de mensagem acerca de nova unidade de um Hospital, aqui denominado Hx.

1.

2

Está correto o que se afirma em:
(A)

Levando em consideração que o emissor da mensagem II é um hospital, entidade privada Hx, não se pode reconhecer
esse texto como publicitário.

(B)

Em Você está fazendo planos de começar uma atividade física, o pronome empregado é o conceituado na acepção 2 do
verbete.

(C)

Saia é imperativo que expressa um convite, dirigido literalmente ao Preguiça Esporte Clube.

(D)

Em seus contextos, estão coesos em favor do mesmo argumento os trechos fazendo planos; Às vezes, até ensaia; volta;
esportista de fim de semana; esquece da saúde.

(E)

O uso do informal Ou não é recurso para desarticular qualquer oposição à ideia de volta para outra correria, como o
comprova a inexistência de algum argumento explicativo do emprego da expressão.
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2.

Análise cuidadosa da composição II permite o seguinte comentário:
(A)

Em Você está fazendo planos de começar uma atividade física, o segmento de começar é componente de locução verbal.

(B)

As 3 imagens que ilustram o texto constituem demonstração iconográfica de cada uma das noções expressas na frase
Você vai contar... atendimento humanizado.

(C)

A construção Hx. Compromisso com a vida. Compromisso com a evolução − com elipse de verbo e a pontuação adotada − promove tal adesão entre o nome do hospital e suas qualificações que fica sugerida a ideia de que os três itens são
expressões sinônimas.

(D)

As letras miúdas, ao lado direito da ilustração, indicam o responsável técnico pela elaboração da mensagem visual.

(E)

Em Você [...] se torna um esportista de fim de semana que se dedica ao esporte, mas esquece da saúde, o que está em
destaque deve ser entendido como pleonasmo vicioso, pois nenhuma ideia se acrescenta ao segmento sublinhado que possa
justificar a presença concomitante de "um esportista" e de "que se dedica ao esporte".

Atenção:

Para responder às questões de números 3 e 4, considere o texto abaixo.

A tira reproduzida é uma das ilustrações da entrevista feita por Alberto Villas com o cartunista Maurício de Sousa, publicada na
revista da empresa aérea GOL, em outubro de 2013.

I.

3.

4.

Descrevem-se corretamente propriedades da história em quadrinhos acima com as seguintes características desse tipo de texto:
(A) forma de narração, em sequência dinâmica, de situações representadas por meio de desenhos que constituem pequenas
unidades gráficas sucessivas, integradas por legenda que constitui a voz do narrador.
(B)

quadrinhos que são um conjunto e uma sequência: o bloco de imagens constitui uma série pelo fato de que cada quadro
não é autônomo, pois mantém-se aberto a sentidos produzidos pela correlação com os demais.

(C)

quadros que representam cortes de tempo e espaço, mas sem que haja prejuízo da lógica e da coerência das ações: neste
caso, a ligação entre eles se dá por meio da caracterização das emoções das personagens, expressas pelas onomatopeias.

(D)

composição que tem como finalidade básica a rapidez da sua compreensão, atingida por meio de símbolos, código linguístico e elementos pictóricos, em retângulos verticalizados.

(E)

história em quadrinhos, um dos produtos mais representativos da comunicação de massa na atualidade, em formato tradicional − quadros regulares integrados a textos sintéticos apresentados em balões − , com legenda interpretativa (a que
aponta para os detalhes relevantes das imagens).

Leia o texto abaixo, que circula na internet.

II. HUMIRDADE MINEIRA... NÓIS SEMU ASSIM MESSSSSSSSSS
Três paulistas querendo contar vantagem pro mineirim:
o
1 paulista: − Eu tenho muito dinheiro... Vou comprar o Citibank!
o
2 paulista: − Eu sou muito rico... Comprarei a Fiat Automóveis.
o
3 paulista: − Eu sou um magnata... Vou comprar a Usiminas.
E os três ficam esperando o que o mineiro vai falar.
O mineirim dá uma pitada nu cigarro de paia, ingole a saliva... faz uma "parza"... e diz:
− Num vendo...
Considerados a tira (I) e a piada (II) acima transcrita, afirma-se com correção:
(A)

I e II se assemelham por um dado estrutural: em ambos, o elemento que condensa o humor é a fala característica da
personagem, a do Cebolinha e a do mineiro, respectivamente.

(B)

Em II, a reprodução de traços típicos da linguagem do mineiro é reservada à descrição das ações dessa personagem, no
parágrafo 6, e à sua fala em discurso direto.

(C)

Considerada a norma padrão escrita, os desvios que caracterizam, em II, a linguagem do nascido em Minas Gerais expressam preconceito, visão desfavorável do mineiro que é reforçada pelo desfecho da anedota.

(D)

Em I, no último quadrinho, está expressa a ideia de que a experiência particular da personagem amplia o saber adquirido, o
que é comprovado pelo sentido generalizante atribuído à palavra "como", que, então, equivale a "todas as maneiras com que".

(E)

Na produção do humor, em I, desloca-se um conceito próprio do universo adulto para o universo da criança e explora-se o
jogo entre a perda da posição estável da mente e a do corpo físico.
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Atenção:
1

5

Para responder às questões de números 5 e 6, considere o texto abaixo.

Como os filmes de Hollywood lembram, a maioria de nós procura um amor duradouro, não importa a idade. Psicólogos
agora sabem que cada um de nós expressa afeto de maneira diferente. Alguns são fortemente emotivos e convivem quase que
diariamente com altos e baixos no humor. Já outros são plácidos e serenos. Enquanto uns apresentam maior dificuldade para
revelar seus sentimentos, outros abrem-se para estranhos no ônibus ou avião.
Parece óbvio que a maneira pela qual expressamos nosso afeto varia muito de pessoa para pessoa. Entretanto,
essa questão costuma ser negligenciada quando autores populares aconselham o que fazer para fortalecer um romance.
Quando presumem que todos se assemelham em termos de personalidade, tais autores adotam a abordagem "tamanho
único" para os assuntos afetivos. Como resultado, isso gera frustração entre os parceiros. Desconfie. Qualquer que seja o
caso, aqui estão quatro dimensões de personalidade a serem levadas em consideração.
(HOFFMAN, Edward. Como você demonstra afeto? Seção Conexões da alma. In: Bons fluidos: atitude, bem-estar, autoconhecimento, São Paulo: ed.175, ano 17, n. 10, out. 2013)

5.

6.

7.

Para que o fragmento acima manifeste coerência interna, a sua sequência imediata deve citar, por exemplo,
(A)

diagrama das posições relativas dos planetas e dos signos zodiacais no momento específico do nascimento de um possível parceiro, instrumento para inferir o caráter e os traços de personalidade típicos da conjunção astral.

(B)

classificações de personalidade que determinam o comportamento de um possível parceiro no que se refere especificamente à expressão de afeto.

(C)

relações de perfis que contenham a determinação do padrão a ser adotado por um possível parceiro em demonstrações
de afeto, modo esse de fortalecer uma relação afetiva.

(D)

categorias que, abrangendo distintos aspectos psíquicos, possam ser úteis no processo de percepção da individualidade
de um possível parceiro.

(E)

elenco de questões que interferem no relacionamento afetivo, cujo estudo, baseado na desconfiança quanto a soluções
singulares, possibilita relacionamentos duradouros.

Análise do texto confirma a seguinte afirmação:
(A)

O paralelo apresentado nas linhas 3 e 4 é instituído especificamente pela correlação entre uns e outros.

(B)

Em a maneira pela qual expressamos nosso afeto (linha 5), a substituição do segmento destacado por "porque" preserva a
correção e o sentido originais.

(C)

O segmento Quando presumem, à linha 7, exprime ideia de tempo em relação a uma ação hipotética.

(D)

Em Qualquer que seja o caso (linhas 8 e 9), se, em lugar de o caso, houvesse "os casos", a correção da frase exigiria a
forma "Quaisquer que seja os casos".

(E)

Em todos se assemelham em termos de personalidade, à linha 7, o verbo está empregado com objeto direto pronominal e
com objeto indireto.

A fábula de Esopo abaixo transcrita, acompanhada do comentário do autor, foi publicada na Ilustríssima, da Folha de S.Paulo,
o
no dia 1 de set. de 2013, com a informação de que, entre outras 25, nunca havia sido traduzida diretamente do grego para o
português.
O gato que convidou pássaros para um jantar
Um gato fez de conta que ia comemorar seu aniversário e convidou pássaros para um jantar. Em seguida, ficou de lado
observando e, quando todos já tinham entrado, fechou a porta. Então, começou a devorá-los, um por um.
Esta fábula cai bem para aqueles que se entregam a uma alegre expectativa e vivenciam o contrário.
Considere as seguintes afirmações.

I. A presença das palavras gato e pássaros no título da história, se não tivesse sido informada a natureza do texto −
fábula −, determinaria que a história fosse lida no plano único de uma história de bichos.

II. A possibilidade de que a história acima seja considerada uma história de seres humanos representados por animais
deriva do fato de, no corpo da fábula, serem atribuídos a eles condutas próprias dos seres humanos.

III. A recorrência de traços do universo humano no universo dos animais, no corpo da fábula, não implica, necessariamente,
que o leitor, livre no seu processo de interpretação, considere essas marcas como indicativas de um outro plano possível
de leitura.

IV. Como acontece com gato e pássaros, neste caso, a escolha dos animais em uma fábula é aleatória, pois representam
exclusivamente a escolha de distintas espécies de bichos, sem que alguma relação específica entre eles seja sugerida.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4

I, III e IV.
II.
I e II.
III e IV.
III.
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Atenção:

Para responder às questões de números 8 a 10, considere o texto abaixo.

Agachado atrás dum muro, José Lírio preparava-se para a última corrida. Quantos passos dali até à igreja? Talvez uns dez
ou doze, bem puxados. Recebera ordens para revezar o companheiro que estava de vigia no alto duma das torres da Matriz. "Tenente
Liroca − dissera-lhe o coronel, havia poucos minutos − suba pro alto do campanário e fique de olho firme no quintal do Sobrado. Se
alguém aparecer pra tirar água do poço, faça fogo sem piedade."
[...]
Os segundos passavam. Era preciso cumprir a ordem. Liroca não queria que ninguém percebesse que ele hesitava, que era
um covarde. Sim, covarde. Podia enganar os outros, mas não conseguia iludir-se a si mesmo. Estava metido naquela revolução porque era federalista e tinha vergonha na cara. Mas não se habituava nunca ao perigo. Sentira medo desde o primeiro dia, desde a primeira hora − um medo que lhe vinha de baixo, das tripas, e lhe subia pelo estômago até a goela, como uma geada, amolecendo-lhe
as pernas, os braços, a vontade. Medo é doença; medo é febre.
(VERÍSSIMO, Érico. O tempo e o vento. In: O Continente, parte 1. São Paulo: Círculo do livro, 1997. p. 9)

8.

9.

10.

Ao contar a história para o leitor, o narrador, nesse trecho,
(A)

cria uma cena de espera em que está envolvido José Lírio, valendo-se, predominantemente, de pensamentos, percepções
e sentimentos dessa personagem.

(B)

usa o recurso de falar de si próprio em terceira pessoa, relatando assim sua própria história; só um narrador-protagonista
poderia informar tantos detalhes como os vistos no trecho acima.

(C)

revela-se como participante dos fatos relatados, pois somente como personagem ele poderia ter tido acesso ao que o coronel dissera a José Lírio e às reações deste último.

(D)

acompanha segundo a segundo a trajetória de José Lírio e relata os fatos presenciados na ordem cronológica em que se
deram, recurso que aproxima o leitor do mundo da personagem.

(E)

privilegia a expressão de seu próprio juízo sobre José Lírio, como se nota, por exemplo, em Sim, covarde, sem deixar-se
contaminar com o que vai no mundo interior da personagem.

O segmento em que uma forma verbal indica ação passada que se deu anteriormente a outra ação igualmente passada é:
(A)

José Lírio preparava-se para a última corrida.

(B)

Era preciso cumprir a ordem.

(C)

Recebera ordens para revezar o companheiro que estava de vigia no alto duma das torres da Matriz.

(D)

Liroca não queria que ninguém percebesse que ele hesitava, que era um covarde.

(E)

Podia enganar os outros, mas não conseguia iludir-se a si mesmo.

Os pronomes átonos que funcionam como objeto indireto podem ser usados com sentido possessivo, principalmente quando se
aplicam a partes do corpo de uma pessoa ou a objetos de seu uso particular.
O comentário acima pode ser exemplificado com o que ocorre na frase
(A)

um medo que [...] lhe subia pelo estômago até a goela, como uma geada, amolecendo-lhe as pernas, os braços, a
vontade.

(B)

"Tenente Liroca − dissera-lhe o coronel, havia poucos minutos ..."

(C)

Liroca não queria que ninguém percebesse que ele hesitava, que era um covarde.

(D)

Podia enganar os outros, mas não conseguia iludir-se a si mesmo.

(E)

Agachado atrás dum muro, José Lírio preparava-se para a última corrida.
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13.
ESPECÍFICAS
Atenção:

Para responder às questões de números 11 a 14,
considere o texto abaixo.

Os gregos e os romanos aceitavam a escravidão porque não imaginavam que uma sociedade pudesse funcionar
sem escravos. Como Sêneca, insistiam apenas em que se reconhecessem direitos aos escravos: que fosse, por exemplo,
proibido utilizá-los com finalidades sexuais. Estamos nós, hoje,
na mesma posição quanto à pobreza. Estamos convencidos de
que uma sociedade justa deve procurar erradicá-la. Mas, como
não conseguimos conceber os meios que permitam atingir esse
objetivo, aceitamos que uma sociedade comporte grandes bolsões de pobreza. Em contrapartida, não hesitamos em condenar a prática da escravidão.

Tal como o texto indica, os escravos eram considerados
essenciais na Roma antiga, principalmente com a expansão de seus domínios territoriais, pois
(A)

a economia passou a depender cada vez mais dessa mão de obra, na medida em que a demanda crescia e os prisioneiros de guerra eram conduzidos a
trabalhar em funções antes exercidas por homens
livres.

(B)

serviam como gladiadores, combatendo em terras longínquas em nome da república romana, atuação que favoreceu a ocorrência de muitas rebeliões escravas, como a liderada por Espártaco
em 73 a.C.

(C)

aqueles escravos que se destacassem como bons
trabalhadores eram alçados à condição de cidadãos,
passando a gozar de direitos sociais e devendo contribuir com impostos.

(D)

o império romano se estruturou sobre bases agrícolas, sendo a mão de obra escrava fundamental para
garantir a produtividade e os lucros com o comércio
de seus produtos.

(E)

o luxo e o confortável estilo de vida dos patrícios e
plebeus, em Roma, eram mantidos às custas do trabalho escravo, responsável, ainda, pelo entretenimento garantido pela política do “pão e circo”.

(BOUDON, Raymond. O relativismo. Trad. Edson Bini. São
Paulo: Loyola, 2010. p. 41)

11.

No início de um conto escrito anos depois da abolição da
escravatura, Machado de Assis refere-se aos terríveis
castigos infligidos aos escravos que fugiam, explicando
que se eles agiam assim era porque “nem todos gostavam
da escravidão”. Tal explicação é, de fato, uma
(A)

afirmação irônica, pela qual o autor simula assumir a
naturalidade com que a escravidão e seus terrores
eram aceitos em nosso país.

(B)

íntima convicção do autor de Memorial de Aires,
que nunca deixou de disseminar suas teses monarquistas e escravagistas.

(C)

afirmação falaciosa, pois não interessava aos proprietários submeter os escravos a castigos que afetassem sua capacidade de trabalho.

(D)

simples alegoria, pela qual o autor quer figurar a necessidade que todos nós temos de fugir aos trabalhos que demandam excesso de esforço.

(E)

íntima convicção do autor de Senhora, que em mais
de uma oportunidade expressou sua nostalgia dos
tempos da escravidão.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

12.

14.

O debate sobre a escravidão tornou-se cada vez mais
acirrado nos Estados Unidos, a partir do século XVIII, e
se intensificou quando as diferenças entre as antigas treze
colônias se evidenciaram, após a independência. Tais diferenças constituíram ingrediente fundamental da Guerra
de Secessão. Esse conflito
(A)

deu-se entre os confederados (estados do Norte), defensores do livre-comércio, desde as lutas por independência, e os unionistas (estados do Sul), adeptos
do protecionismo comercial.

(B)

valeu-se da experiência bélica herdada das guerras
de independência, resultando na vitória do Norte sobre o Sul e na imposição da abolição que, entretanto, não significou igualdade de direitos entre brancos
e negros.

(C)

ocorreu após o governo do abolicionista Abraham
Lincoln, primeiro presidente dos Estados Unidos,
que favoreceu economicamente o Norte, provocando
a separação das federações do Sul e a consequente
destituição desse governante.

(D)

foi resultado da grande diferença econômica entre o
Norte do país, católico e rico; e o Sul, protestante e
empobrecido, que não havia aderido às lutas pela independência travadas contra a Inglaterra.

(E)

encerrou-se com a promulgação de uma nova Constituição dos Estados Unidos que garantiu maior autonomia aos estados, por meio da reforma federalista, permitindo políticas segregacionistas locais.

Era frequente, no Brasil, o abuso sexual contra os cativos,
tal como disso dão notícia os seguintes versos:
(A)

Depois vi minha prole desgraçada
Pelas garras d'Europa − arrebatada −
Amestrado falcão!...

(B)

(...) minha avó
traída com as escravas
rangendo sedas na alcova.

(C)

(...) uivavam nos tombadilhos
Gritos insontes de réus.

(D)

Prende-os a mesma corrente

− Férrea, lúgubre serpente −
Nas roscas da escravidão.

(E)

6

(...) aqui só tens uma guitarra e um beijo,
E o fogo ardente de ideal desejo
Nos seios virgens da infeliz serrana!
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Atenção:

Para responder às questões de números 15 a 18,
considere o texto abaixo.

17.

Gregório de Matos tanto exprimiu os sentimentos e a

A autoridade católica foi questionada em diversos momentos da Idade Média. Essas manifestações ocorreram
em um contexto histórico no qual a Igreja Católica exercia
grande controle sobre as sociedades europeias. Contudo,
no século XVI, a autoridade da Igreja começou a enfrentar

ideologia da Contrarreforma, em poemas contritos e moralistas,
vazados no estilo barroco, como denunciou a sociedade seis-

(A)

as revoltas camponesas contra a opressão feudal
dos senhores e do clero nas cidades, inaugurando
um período de confronto entre católicos e protestantes que deu origem à Reforma da Igreja Católica.

(B)

as guerras religiosas, que opuseram católicos e protestantes, condenavam a doutrina da predestinação
absoluta formulada pelo pensamento tomista medieval e as mudanças no cristianismo e na Igreja Católica.

(C)

os movimentos de reformulação doutrinal e administrativa do cristianismo para combater as heresias,
impedir sua proliferação, reafirmar os dogmas da
Igreja e estabelecer vigilância sobre as práticas dos
fiéis.

(D)

as lutas promovidas pelas assembleias de religiosos
e pelo órgão responsável de julgar atos dos católicos
e manter os textos bíblicos, a fim de abolirem a confissão, o jejum, o celibato clerical e o culto aos santos.

(E)

a oposição dos estados em formação e mudanças
nos campos filosófico, econômico e social que
acabaram por diminuir a capacidade das autoridades
eclesiásticas no combate a seus oponentes e críticos.

centista da “cidade da Bahia”, dominada pelas negociatas e falcatruas no comércio do açúcar. Sua perspectiva crítica, a um
tempo rancorosa, enérgica e desbocada, deu vazão à série de
poemas satíricos, cujos alvos eram os clérigos viciosos, os “mulatos desavergonhados”, os conselheiros corruptos, os falsos “fidalgos caramurus”. Mas há quem veja em sua atitude muito
mais o despeito de um aristocrata deslocado do que a indignação de fundo social. O que ninguém contesta é seu talento de
poeta.
(GOMES, Raimundo Piva. Inédito)

15.

O estilo e o tema dos poemas barrocos religiosos contritos
e moralistas de Gregório de Matos estão presentes nos
versos:
(A)

(B)

Quando o enterro passou
Os homens que se achavam no café
Tiraram o chapéu maquinalmente.
Jaime Ovalle, poeta, homem triste,
Faz treze anos que tu partiste
Para Londres imensa e triste.

_________________________________________________________

(C)

Minha terra tem palmares
Onde não canta o mar.

(D)

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,
Cobrai-a; e não queirais, pastor divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória.

(E)

A sátira mordente contra os poderosos não foi exclusividade de Gregório de Matos: no Modernismo de 22, há
muita acidez e muita crítica na sátira que Oswald de
Andrade faz aos
(A)

valores disseminados nas versões oficiais da história
do Brasil.

(B)

artistas que se põem a experimentar novas estratégias estéticas.

(C)

intelectuais que prezam quaisquer manifestações da
cultura popular.

(D)

letrados que reconhecem a expressividade da linguagem informal.

(E)

É correto afirmar que, no Brasil Colônia, o espírito barroco
foi muito bem aproveitado pela arte religiosa, pois transformou a atuação da Igreja em um espetáculo imponente
e vibrante capaz, a um só tempo, de
(A)

promover a mistura de crenças de origens religiosas
diferentes, dando nomes cristãos às entidades sagradas e de preservar a identidade cultural do povo
nativo.

(B)

estabelecer certos princípios para a criação artística
na colônia e procurar imprimir um espírito de exaltação religiosa que não era encontrado nas obras renascentistas.

(C)

demonstrar que o barroco tinha um espiritualismo
trágico e solene e provar que tinha também uma dimensão lúdica, de fruição do prazer, da sensualidade e de irreverência.

(D)

reafirmar a vitória do catolicismo sobre seus adversários e demonstrar a força superior da religião dos
colonizadores nas populações de origem nativa e
africana.

(E)

introduzir no ambiente cultural o barroco em substituição ao neoclássico e promover a integração social
na colônia por meio da arte e das festas de espírito
religioso.

Mostra o patife da nobreza o mapa;
Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa.

_________________________________________________________

16.

18.

valores disseminados, no início do século, pelos revolucionários comunistas.
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Atenção:

22.

Para responder às questões de números 19 a 22,
considere o texto abaixo.

No século XVIII, emergiu nas Minas Gerais uma pequena elite, culta e letrada, que se ocupava de tarefas burocráticas e administrativas e se dedicava às artes e à literatura.
Atraída pelo ideal iluminista, essa elite foi protagonista
de um surto literário inédito no Brasil, produzindo obras de natureza poética. Os poetas líricos Tomás Antonio Gonzaga e
Cláudio Manuel da Costa exaltavam a vida bucólica e os amores
tranquilos, seguindo a tradição dos modelos clássicos, em um
movimento literário que ficou conhecido como Arcadismo. Formados em Coimbra, Portugal, ambos ocupavam cargos públicos
nas Minas Gerais e, em 1789, protagonizaram uma das primeiras
conspirações separatistas na colônia: a Conjuração Mineira.
(NAPOLITANO, Marcos; VILLAÇA, Mariana. História para o
ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 293)

19.

Os eventos da vida pessoal e política de importantes figuras da Vila Rica do século XVIII foram representados,
(A)

no auge do Romantismo, na ficção de Manuel Antonio
de Almeida.

(B)

no nascedouro do Naturalismo, nos romances de
Aluísio Azevedo.

(C)

já em meados do século XX, na poesia de Cecília
Meireles.

(D)

ao fim do século XX, em uma dura sátira concebida
pelos poetas concretos.
mais recentemente, em reportagens romanceadas
de Antonio Callado.

(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

tratou-se de uma revolução que propunha a perda,
pelos grupos dominantes, dos privilégios sociais
adquiridos depois de séculos do regime de produção
escravista.

(B)

foi um movimento no qual a questão colonial falava
mais alto que a questão social, sendo o modelo
norte-americano sua maior inspiração.

(C)

caracterizou-se por se apropriar do conteúdo social
mais marcante da Revolução Francesa, chegando
mesmo a questionar o sistema escravista na colônia.

(D)

representou o primeiro movimento de caráter emancipacionista da história colonial com conteúdo doutrinário definido e sólido apoio das camadas populares.

(E)

mostrou que era possível vencer a dominação metropolitana e instaurar uma república independente
baseada na liberdade e igualdade entre os cidadãos.

Atenção:

Deve-se associar ao Arcadismo, no Brasil, não apenas a
paisagem bucólica e idealizada nos versos dos poetas,
mas também
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

20.

O conhecimento histórico permite afirmar que a Conjuração,
a que o texto de Marcos Napolitano e Mariana Villaça faz
referência,

Quando, em 1848, revi nossa terra natal [o Ceará], tive a
ideia de aproveitar suas lendas e tradições em alguma obra literária. Já em São Paulo tinha começado uma biografia de [Felipe]
Camarão. Sua mocidade, a amizade heroica que o ligava a
Martim Soares Moreno, a bravura e lealdade de Jacaúna, aliado
dos portugueses, e suas guerras contra o célebre Mel Redondo;
aí estava o tema. Faltava-lhe o perfume que derrama sobre as
paixões do homem e da mulher. (...) Este livro [Iracema] é, pois,
um ensaio ou antes amostra. Verá realizadas nele minhas ideias
a respeito da literatura nacional; e achará aí a poesia inteiramente
brasileira, haurida na língua dos selvagens.
(ALENCAR, José de. “Carta ao Dr. Jaguaribe”. Iracema.
20. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1965. p. 152)

o amadurecimento do sentimento nacionalista e dos
ideais abolicionistas.
a propagação de ideais políticos progressistas, como
os que abraçaram os inconfidentes.
a descrição dos novos espaços urbanos, dentro dos
quais se louvava a vida da burguesia.

23.

a monumentalidade das paisagens tropicais, contraposta aos acanhados redutos da velha Arcádia.
a natureza indômita do país, tomada como símbolo
de resistência aos valores europeus.

Esse depoimento de José de Alencar comprova o fato de
que alguns dos nossos primeiros escritores românticos,
como também ocorreu com
(A)

Gonçalves Dias, tomaram para si a tarefa de sedimentar no indianismo o veio nacionalista de uma nova literatura.

(B)

Álvares de Azevedo, dedicaram-se sobretudo à expressão do sentimento nativista, na luta pela emancipação política do país.

(C)

Castro Alves, puseram seu talento literário a serviço
do regime monarquista, como forma de afirmação
nacionalista.

(D)

Olavo Bilac, pesquisaram a cultura indígena para
tomá-la como alegoria de uma nova nação que se
afirmava.

(E)

Augusto dos Anjos, lançaram-se à pesquisa historiográfica para denunciar as violências contra os indígenas.

_________________________________________________________

21.

De acordo com o texto de Marcos Napolitano e Mariana
Villaça, pode-se afirmar que o Iluminismo
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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definiu a fisionomia cultural da colônia e, ao provocar
mudanças na maneira de entender o mundo na elite
intelectual brasileira, incentivou a inspiração poética
de caráter indianista.
possibilitou, com sua ideia de triunfo da razão, a
construção de uma opinião pública capaz de fazer
as elites brasileiras assumirem posições críticas em
relação ao estatuto colonial.
incentivou, com suas ideias libertárias, o sentimento
nativista entre os poetas do Arcadismo, contribuindo
para transformar a realidade brasileira em temas de
inspiração poéticas.
desencadeou mudanças profundas na organização
da sociedade e na vida cultural brasileira que, por
meio da elite intelectual, produziu uma crítica abrangente da dominação colonial.
gerou, com seus lemas como o da igualdade, uma
revolução cultural na colônia brasileira e, ao influenciar o pensamento artístico, favoreceu o surgimento
de movimentos nativistas.

Para responder às questões de números 23 a 26,
considere o texto abaixo.

_________________________________________________________

24.

São características do romance Iracema, de José Alencar:
(A)

Linguagem altamente erudita, com apoio no português medieval, e presença de mitos clássicos.

(B)

Linguagem poética, com imagens tomadas à natureza tropical, e aprofundamento na cultura indígena.

(C)

Realismo prosaico, sob a influência de Machado de
Assis, e apoio em farta documentação histórica.

(D)

Inventividade linguística, ao modo das vanguardas
europeias, e recuperação de mitos primitivos.

(E)

Poesia em prosa, cortada aqui e ali por estrofes regulares, e valorização do sentimento nativista.
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25.

Felipe Camarão exerceu reconhecida atuação militar durante as invasões holandesas no Nordeste brasileiro, combatendo ao lado dos portugueses. Os interesses dos holandeses nessa região, no século XVII, se explicam,
dentre outros motivos, em função
(A)

das pretensões imperialistas de Mauricio de Nassau,
grande produtor de cana que esperava assegurar
pequenas colônias no Brasil e nas Antilhas, a fim de
obter diretamente a matéria-prima para o refino do
açúcar, na Holanda.

(B)

da fundação da Companhia das Índias Ocidentais,
empresa militar constituída por burgueses de várias
nações que estavam em desvantagem na corrida colonial e decidiram somar forças para ocupar regiões
interessantes comercialmente.

(C)

do ideário separatista bastante forte nessa região,
uma vez que os senhores de engenho se sentiam
abandonados pela administração portuguesa sediada no Rio de Janeiro, mostrando-se simpáticos ao
domínio holandês.

(D)

da União Ibérica, uma vez que o domínio de Portugal,
pela Espanha, implicou no impedimento da participação da Holanda no comércio do açúcar brasileiro,
levando essa nova inimiga a buscar outros meios para
recuperar seus lucrativos negócios.

(E)

Atenção:

O capitalismo nasceu sob a égide da aceleração.
Quanto menos tempo despendido, mais produtos a serem transformados em mercadoria. “Tempo é dinheiro” significa o mais
das vezes: menos tempo traz mais dinheiro. A identidade supõe
aqui inversão de grandezas. Na competição comercial dá-se o
mesmo. Quem chega antes, quem se adiante na roda do calendário e do relógio, terá maiores oportunidades de vender. Quem
já chegou, já ganhou espaço e poder. Concorre quem mais corre.
(BOSI, Alfredo. Entre a literatura e a história. São Paulo:
Ed. 34, 2013. p. 355)

27.

da localização estratégica dessa porção litorânea no
Atlântico, favorecendo as transações denominadas
“Comércio triangular” que se resumiam no envio de
cana brasileira para a Holanda, que vendia açúcar
para a Europa e os Estados Unidos, em troca de escravos.

A quebra da bolsa de Nova York (1929) culminou em uma
notável crise do capitalismo. Essa crise acarretou a
revisão de alguns princípios, dentre os quais se destacou
(A)

o liberalismo econômico, que tornara possível a produção de bens de consumo muito acima das necessidades do mercado, sem mecanismos de regulação.

(B)

o protecionismo estatal, que permitira a expansão
descontrolada do crédito bancário, resultando em dívidas pendentes, assumidas pelo Estado.

(C)

a democracia liberal, que possibilitara a melhoria da
qualidade de vida da população de menor renda e
seu acesso ao consumo, não atendido pelo mercado, o que provocou revolta e quebra-quebras.

(D)

o keynesianismo, que estimulara a concentração do
consumo nas classes médias e altas, dificultando a
ampliação do mercado interno e engessando o crescimento.

(E)

a privatização vigente dos serviços públicos e da seguridade social, que desonerava os Estados, mas
punha em risco a qualidade de vida e as condições
de trabalho dos cidadãos.

_________________________________________________________

26.

A publicação de Iracema e de outras obras conhecidas
como indianistas contou com a aprovação do imperador
Dom Pedro II. Isso se deu porque
(A)

a exaltação do índio “civilizado”, após a independência, contribuía para estimular o nacionalismo e
para o reconhecimento da legitimidade monárquica,
que buscou associar sua imagem a certos signos de
brasilidade.

(B)

esse imperador, nascido no Brasil, repudiava os valores europeus e defendia que os nativos, autênticos
brasileiros, deveriam ser alçados a heróis da pátria
por terem resistido bravamente à colonização, o
quanto puderam.

(C)

os índios, nessas obras, eram retratados como seres
ingênuos, cândidos, dotados de nobreza moral e espiritual, características que agradavam à Igreja Católica, instituição que foi aliada incondicional do império no Segundo Reinado.

(D)

(E)

o imperador patrocinava generosamente intelectuais
e artistas brasileiros, adotando, em troca do apoio
destes a seu governo, uma política cultural nacionalista, que impediu a circulação e a produção acadêmica de estrangeiros no país.
os escritores indianistas eram monarquistas, pertenciam à elite intelectual e econômica do país e participavam do projeto coletivo de escrever a História Geral do Brasil, publicada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que glorificava Pedro II.
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Para responder às questões de números 27 a 30,
considere o texto abaixo.

_________________________________________________________

28.

No processo histórico da primeira Revolução Industrial,
ocorrida na Inglaterra, podemos já constatar a evidência
da aceleração mencionada no texto. Tal aceleração tinha
relação com
(A)

a riqueza do país, que atraía mão de obra estrangeira especializada responsável pela produção rápida e em larga escala e a introdução de relógios nas
fábricas, para controlar o tempo.

(B)

as invenções de motores e mecanismos, como o
tear mecânico e a implementação exclusiva de pequenas indústrias, familiares, que permitiam aos patrões fiscalizar de perto o desempenho dos empregados.

(C)

a incorporação de máquinas no processo de produção, a divisão do trabalho e a fundação de fábricas
que substituíram, gradativamente, o antigo sistema
manufatureiro.

(D)

o estabelecimento de metas de exportação, a fim de
aumentar a competitividade interna e a superação
da produção industrial existente em outros países.

(E)

as transformações urbanas decorrentes da I Guerra
Mundial, que propiciaram mais rapidez dos transportes e a formação de adensados bairros operários,
favorecendo a eficácia do sistema fabril.
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29.

A velocidade, a aceleração e a agitação constituem qualidades por vezes muito prezadas pelos modernistas de 22.
Ao intitular seu livro ......, o poeta ...... parece orgulhar-se do
ritmo de crescimento de sua cidade, fenômeno que também
se entrevê em algumas páginas em prosa de ...... .

31.

As lacunas da frase acima ficarão corretamente preenchidas, na ordem dada, por:
(A)

Cobra Norato - Raul Bopp - Clã do jabuti

(B)

Pauliceia desvairada - Mário de Andrade - Contos novos

(C)

Sagarana - Guimarães Rosa - Corpo de baile

(D)

Balas de estalo - Oswald de Andrade - Tutameia

(E)

Libertinagem - Manuel Bandeira - Contos de
aprendiz

As ideologias autoritárias que prosperaram entre as duas
grandes guerras alcançaram expressão na linguagem de
poetas brasileiros, tal como se pode observar nestes versos:
(A)

Abri as frescas rosas,
fazei brilhar os cravos
do seu jardim, ó arvores, vesti-vos
de lindas folhas verdes.

(B)

Cai a infrene República por terra.
Ao pé do general as toscas armas
Já tem deposto o rude Americano.

(C)

A poesia é incomunicável.
Fique torto no seu canto.
Não ame.

(D)

A Itália explora conscienciosamente vulcões apagados
vulcões que nunca estiveram acesos
a não ser na cabeça de Mussolini.

(E)

Não permita Deus que eu morra

_________________________________________________________

30.

Semelhantemente ao trecho crítico de Alfredo Bosi, estes
versos de Carlos Drummond de Andrade tomam como alvo
o centro mesmo da materializada sociedade burguesa:
(A)

Maravilhas coloniais nos tetos
A igreja abandonada
E o sol sobre os muros de laranja.

(B)

Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto o poento caminheiro.

(C)

Sombras esguias de confessandas,
Eu bem sei que a desgraça vos flagela...

(D)

Bem que a vida estava quieta...
Mas passava o pensamento...
De onde vinha aquela música?

(E)

Melancolias, mercadorias espreitam-me.
Devo seguir até o enjoo?

Sem que volte pra São Paulo
Sem que veja a rua Quinze
E o progresso de São Paulo.
_________________________________________________________

32.

O conhecimento histórico sobre o contexto em que se insere a frase proferida pelo presidente norte-americano
permite afirmar que a entrada dos Estados Unidos na
Primeira Guerra Mundial deveu-se, entre outros, ao fato
de, além
(A)

da guerra submarina adotada pelos alemães no
Oceano Atlântico prejudicar intensamente as exportações norte-americanas para a Europa, a Alemanha
intentava aliar-se ao México, apoiando-o na reconquista de territórios perdidos para os EUA no século XIX.

(B)

da agressiva política externa do III Reich ameaçar
os mercados consumidores norte-americanos no sudeste da Ásia, a Alemanha desferia golpes rápidos
contra as frotas dos EUA no Pacífico no intuito de
obter áreas produtoras de matérias-primas e ampliar
e consolidar seu império.

(C)

da Alemanha pretender dominar economicamente os
mercados do continente europeu, passou a ameaçar
os mercados conquistados pelos norte-americanos
na América Latina ao incentivar os movimentos de
caráter socialista em países como o México e o
Chile.

(D)

do impacto da guerra levar ao fortalecimento e consolidação do regime nazista na Europa central, a
Alemanha provocou uma crise de valores dominantes até então e gerou descrédito em relação ao humanismo e ao racionalismo, defendidos pelos norteamericanos desde o século XIX.

(E)

da guerra alemã acelerar a desintegração dos impérios europeus de além-mar, enfraquecendo o comércio externo norte-americano, a Alemanha estimulava
as disputas neocolonialistas, com o objetivo de difundir a ideologia nazifascista e conquistar território
dos EUA na América.

_________________________________________________________

Atenção:

Para responder às questões de números 31 a 35,
considere o texto abaixo.

O século XX é mais uma era de ditadores, cuja natureza os historiadores ainda não terminaram de discutir. De crises
a revoluções, e de movimentos revolucionários a contrarrevolucionários, o século foi dominado desde 1918 por uma extensão
constante do autoritarismo político. A instauração na Europa de
regimes autoritários novos entre as duas grandes guerras, ora
revolucionários, ora reacionários, mas todos totalitários, nada
mais é do que o estopim de um fenômeno secular extremamente vasto.
(BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários. Rio de
Janeiro: J. Olympio, 1997. p. 249)

Considere também a frase:
Esperamos que nosso esforço ajude a pôr fim à agressão alemã e abrevie o conflito na Europa.
(Woodrow Wilson ao declarar guerra às potências centrais da
Europa. In: FERREIRA, João Paulo M. H. e FERNANDES,
Luiz E. O. Nova História Integrada. Campinas, SP: Cia. da
Escola, 2005. p. 399)
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33.

O que os líderes latino-americanos tomaram do fascis-

35.

mo europeu foi sua deificação de líderes populistas com

A propósito do ambiente cultural brasileiro no período
entre guerras, o crítico Antonio Candido tece as seguintes
considerações:

fama de agir. Mas as massas que eles queriam mobilizar,
Depois de 1937 e do golpe que instaurou o Estado
Novo, tinha sido suprimida toda a atividade política e houve incremento da perseguição às esquerdas. Logo depois,
em 1938, houve também a perseguição aos integralistas.
Foi nesse contexto que a revista de cultura Clima acolheu
em alguns números colaborações de rapazes de direita,
que todavia não escreviam como tais, pois estavam, como
nós, mais interessados nos problemas da cultura.

e se viram mobilizando, não eram as que temiam pelo que
poderiam perder, mas sim as que nada tinham a perder. E
os inimigos contra os quais eles as mobilizavam não eram
estrangeiros e grupos de fora (embora seja inegável o conteúdo antissemita no peronismo e outras políticas argentinas), mas a “oligarquia”, os ricos, a classe dominante local.
(HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos, o breve século XX:
1914-1991 Trad. São Paulo: Cia das Letras, 1991. p. 137)

É correto deduzir do texto acima que

O texto permite afirmar que, para o autor, os movimentos
latino-americanos influenciados pelo fascismo,
(A)

não foram capazes de mobilizar a sociedade latinoamericana como os movimentos de características
nazifascistas que ocorreram na Europa ocidental.

(B)

não possuíam caráter fascista de importância nacional, ocorrendo em determinadas comunidades de
imigrantes que trouxeram consigo essa ideologia.

(C)

(D)

(E)

foram incentivados pelas correntes políticas que
consideravam as democracias liberais responsáveis
pela desordem social e econômica vigente.
não apresentaram as mesmas características do fascismo europeu, podendo ser visto como parte integrante do declínio e queda do modelo liberal.
foram realizados por meio de uma mobilização paramilitar semelhante à que ocorreu na Itália, com a
marcha chefiada pelo líder fascista sobre Roma.

No Brasil, entre os aspectos que assemelham o regime
instalado com o Estado Novo ao nazismo e ao fascismo
destaca-se
(A)

o forte centralismo do Estado, que interrompeu o processo de criação de uma moderna legislação social
brasileira, inaugurado nos anos 30, conduzindo a um
retrocesso no desenvolvimento industrial do país.

(B)

a atuação controladora do Estado sobre as associações de trabalhadores, que impôs a criação do primeiro partido político de massa da história brasileira
e desviou as intenções nacionalistas das lutas operárias.

(C)

(D)

(E)

a relação entre o Estado e os cidadãos de forma orgânica e associativa, como os partidos políticos e os
sindicatos, que dispensava a intermediação de outras organizações associativas da sociedade civil.
a definição, pelo Estado, de uma política antagônica
aos interesses das grandes empresas estrangeiras,
que possibilitava ao governo sensibilizar e mobilizar
as classes trabalhadoras para reformas no país.
o caráter totalitário do Estado, que intervinha em todos os setores da sociedade, desde a economia até
ao cerceamento dos direitos individuais e ao controle de todas as formas de manifestação de pensamento.

PUCCAMP-14-Direito

a esquerda e a direita não implicam distinções políticas de peso.

(B)

o âmbito da cultura pode ser tratado sem o peso
excessivo de pressupostos políticos.

(C)

as causas do Estado Novo foram abraçadas por escritores os mais diversos.

(D)

não é possível suspender as convicções ideológicas
para se tratar da cultura.

(E)

a revista Clima alinhou-se com as forças da direita
para vencer os integralistas.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

34.

(A)

Atenção:

Para responder às questões de números 36 a 38,
considere o texto abaixo.

Num texto especialmente infeliz, Rui Barbosa assim se
posicionava diante do maxixe, um ritmo popular e popularizado
no Brasil desde meados do século XIX: “A mais baixa, a mais
chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã
gêmea do batuque, do cateretê e do samba”. Essa visão preconceituosa seria atacada frontalmente pelos modernistas de
1922, em poesia, em prosa e em manifestos virulentos em favor
da arte de vanguarda. Décadas depois, a expressão popular e a
culta alcançariam um notável modo de fusão na prosa de
Guimarães Rosa, e a vida das populações mais sofridas do Nordeste alcançaria alta representação no crivo rigoroso e crítico
da poesia de João Cabral de Melo Neto.
(LIMA, Cristiano Costa e. Inédito)

36.

Resistindo à visão preconceituosa de muitos intelectuais,
o movimento de 22 promoveu a valorização da cultura popular, tal como se constata neste fragmento de um manifesto de Oswald de Andrade:
(A)

A língua sem arcaísmos. Sem erudição. Natural e
neológica. A contribuição milionária de todos os erros.

(B)

O Cabralismo. A civilização dos donatários. A Querência e a Exportação.

(C)

Todas as meninas prendadas. Virtuoses de piano de
manivela.

(D)

O menor descuido vos fará partir na direção oposta
do vosso destino.

(E)

Toda a história da Penetração e a história comercial
da América.
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37.

Atente para estes versos de João Cabral de Melo Neto:

39.

Esta folha branca
me proscreve o sonho
me incita ao verso
nítido e preciso
Eu me refugio
nesta praia pura
onde nada existe
em que a noite pousa.

(A)

Machado de Assis - Memórias póstumas de Brás
Cubas.

(B)

Manuel Antônio de Almeida - Memórias de um sargento de milícias.

Como se depreende desses versos, para o poeta João
Cabral a poesia deve

(C)

José de Alencar - O tronco do ipê.

(A)

brotar da noite, como um sonho.

(D)

Érico Veríssimo - O tempo e o vento.

(B)

vencer o branco da página com uma profusão de
imagens.

(E)

Raduan Nassar - Lavoura arcaica.

(C)

buscar a expressão direta da noite e da praia.

(D)

ser limpa e clara como uma página inicial.

(E)

constituir um refúgio dentro da noite.

_________________________________________________________

40.

Um pequeno grupo dos intelectuais identificados ao movimento modernista participou, posteriormente, do movimento integralista. Entre as principais características do
Integralismo, podemos destacar
(A)

a inspiração no nazifascismo, do qual emprestaram
o discurso arianista e xenófobo.

(B)

a defesa do unipartidarismo e a adoção de uma postura ultranacionalista.

(C)

a identificação com o catolicismo combinado à proposta de reforma agrária e outras estratégias socialistas de distribuição de riqueza.

(D)

o apoio aos sindicatos e a idealização do estilo de vida comunitário indígena, simbolizada no termo tupi
“Anauê”.

(E)

O trecho já deixa entrever duas qualidades típicas da obra
do autor:

_________________________________________________________

Para responder às questões de números 39 a 43,
considere o texto abaixo.

(A)

concisão e ironia.

(B)

lirismo e complacência.

(C)

memorialismo e elaboração retórica.

(D)

fantasia e misticismo.

(E)

nostalgia e alegorização.

_________________________________________________________

a proposta de moralização da sociedade e a defesa
do lema “Deus, Pão e Terra”.

Atenção:

Atente para esta passagem que inicia um conto de Dalton
Trevisan:
Aos dezessete anos você não é sério. Gil não era
sério aos sessenta.
O caso com a amante em crise. Ela pede tempo e
distância para pensar. Insatisfeita, sente-se em desvantagem. Ele, no bem-bom, dupla família, uma completa a outra. Alega, o cínico, que tem amor bastante para as duas.

_________________________________________________________

38.

O fato de as histórias de João Antônio apoiarem-se, em
certa medida, na universo da carência e da malandragem,
fez com que esse autor fosse comparado a um ficcionista
e a um romance que consolidaram em nossa literatura um
tipo reconhecido como pícaro, ou seja, o homem astuto e
ardiloso, que busca “se virar” na ordem informal. São esse
ficcionista e romance:

41.

Juan Domingo Perón, em seus discursos para as massas,
se dirigia especialmente aos excluídos, por ele chamados
de descamisados. O peronismo foi um fenômeno político
de grande adesão popular. Para se compreender historicamente essa adesão, é fundamental considerar
(A)

o apoio financeiro que Perón recebeu dos Estados
Unidos, ao aderir aos Aliados na Segunda Guerra
Mundial, após um breve período de hesitação política.

(B)

o carisma da primeira-dama, Eva Perón, que conquistou o apoio das mulheres, era idolatrada como
“santa” e sucedeu ao marido na presidência, após
sua morte.

(C)

os valores cristãos e democráticos assumidos por
esse presidente, que encampou o justicialismo, ou
seja, a punição rigorosa a criminosos, o amor ao
próximo e a garantia da liberdade de expressão.

(D)

a crise econômica vivida pela Argentina antes da
posse de Perón que, ao promover a industrialização
e abrir o mercado, viabilizou um “milagre econômico”
argentino.

(E)

os benefícios econômicos que Perón legou aos trabalhadores, regulamentando a previdência social e
concedendo aumentos salariais.

Uma das coisas mais importantes da ficção literária é a
possibilidade de dar voz, de mostrar em pé de igualdade os indivíduos de todas as classes e grupos, permitindo aos excluídos exprimirem o teor da sua humanidade que, de outro modo,
não poderia ser verificada. Nas histórias de Malagueta, Perus e
Bacanaço, João Antônio nos joga no universo noturno de São
Paulo, mas de uma certa São Paulo, construída ao redor de alguns marginais moídos pela vida, procurando um jeito de sobreviver por meio da trapaça, da esperteza e da brutalidade. Outros, como João Antonio, terão sabido divisar a violência e a desigualdade dos centros urbanos, seja na Curitiba de Dalton
Trevisan, seja no Rio de Janeiro de Rubem Fonseca.
(Baseado em CANDIDO, Antonio. O albatroz e o chinês. Rio
de Janeiro: Ouro sobre azul, 2010. pp. 208 e 209)
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42.

A trapaça e a esperteza costumam ser atributos associados aos malandros, também considerados vadios. A “vadiagem” foi duramente combatida no Brasil, durante o Estado Novo, pois

Atenção:

(A)

decênio de 1930 foi a extensão das literaturas regionais e sua

(B)

Para responder às questões de números 44 a 46,
considere o texto abaixo.

Traço interessante ligado às condições específicas do

o governo tinha como alvo principal os imigrantes
italianos e espanhóis, muitos dos quais, anarquistas,
que eram responsáveis por agitações sociais e greves de trabalhadores.

transformação em modalidades expressivas cujo âmbito e
significado se tornaram nacionais (...). É o caso do “romance do
Nordeste”, considerado naquela altura pela média da opinião

a ideologia do trabalho e da ordem foi assumida ostensivamente pelo Estado, que buscou, inclusive, interferir na produção cultural e na vida privada da sociedade, como forma de controle.

como o romance por excelência. A sua voga provém em parte
do fato de radicar na linha da ficção regional (embora não “regionalista”, no sentido pitoresco), feita agora com uma liberdade

(C)

a política de industrialização estimulada por Vargas
sofria com a falta de mão de obra nas grandes estatais, levando o governo a recrutar “vadios” nos bairros pobres.

de narração e linguagem antes desconhecida. Mas deriva também do fato de todo o País ter tomado consciência de uma parte vital, o Nordeste, representado na sua realidade viva pela li-

(D)

teratura.

a carteira de trabalho passou a substituir todos os
documentos do cidadão, garantindo o acesso dos
trabalhadores do campo e da cidade aos direitos previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

(CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1987. p. 187)

44.
(E)

os princípios da ética protestante, vigentes nos Estados Unidos e que aqui chegaram por meio da Política da Boa Vizinhança, foram oficialmente assumidos pelo Estado brasileiro, nesse período.

(A)

Traço interessante ligado às condições específicas e
do decênio de 1930.

Os grandes centros urbanos brasileiros, principalmente no
Sudeste, sofreram considerável crescimento populacional
nos anos 1970. Esse crescimento decorreu

(B)

média da opinião como o romance por excelência e
sua voga provém em parte do fato de radicar na linha de ficção.

(A)

(C)

representado na sua realidade viva e embora não
"regionalista".

(D)

radicar na linha da ficção regional e todo o País ter
tomado consciência de uma parte vital, o Nordeste.

(E)

condições específicas do decênio de 1930 e (embora não "regionalista", no sentido pitoresco).

_________________________________________________________

43.

No fragmento crítico de Antonio Candido, a valorização
positiva do romance de 30 explica-se pela confluência das
razões resumidas nestes dois segmentos:

(B)

(C)

(D)

(E)

das guerrilhas que ocorreram no campo, a exemplo
da Guerrilha do Araguaia, e da ação das Ligas Camponesas, que causaram medo na população e alimentaram a fuga para os centros urbanos.

da migração nordestina estimulada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste − SUDENE,
órgão criado durante a ditadura militar para auxiliar a
recolocação de trabalhadores no setor da construção civil, na região Sudeste.

do êxodo rural motivado pelo crescimento econômico batizado de Milagre Brasileiro, responsável pelo
adensamento dos bairros periféricos e aumento
substancial da pobreza urbana.

da crise econômica mundial desencadeada após o
“choque do petróleo”, que impactou fortemente a
produção rural brasileira, fazendo com os que os lavradores buscassem oportunidades nas indústrias,
menos afetadas.

das ofertas de trabalhos propiciadas pelo PAEG − Plano de Ação Econômica do Governo, lançado durante o
governo Médici e que estipulou metas de desenvolvimento e a criação de parques industriais, como o ABC.
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_________________________________________________________

45.

Embora a obra desse autor não se confine à chamada literatura regionalista, é inegável que, em um romance como
...... ou nas novelas de ......, a genialidade de ...... soube
representar uma visão da ética sertaneja, associada aos
anseios universais do homem.
As lacunas da frase acima preenchem-se corretamente,
na ordem dada, pelos seguintes elementos:
(A)

Grande sertão: veredas - Corpo de baile - João
Guimarães Rosa

(B)

Vidas secas - Angústia - Graciliano Ramos

(C)

Os sertões - O mulato - Euclides da Cunha

(D)

O amanuense Belmiro - Infância - Ciro dos Anjos

(E)

Fogo morto - Papéis avulsos - José Lins do Rego
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46.

48.

Ao longo do processo que culminou na chamada Revolução de 1930, é possível perceber a participação de políticos e militares de diversas regiões do Brasil, inclusive do
Nordeste, no combate à hegemonia política exercida pela
oligarquia paulista. A oposição à força política de São
Paulo se manifestou, por exemplo,
(A)

no movimento armado que eclodiu simultaneamente
em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, responsável pelo golpe que destituiu Getúlio Vargas.

(B)

no surgimento do tenentismo, responsável pela formação da Coluna Prestes, que partiu da Bahia em
direção à capital federal, com o propósito de destituir
o presidente em exercício, Washington Luís.

(C)

na composição da Aliança Liberal em prol da candidatura de Getúlio Vargas e seu vice João Pessoa,
para disputar com Júlio Prestes, o candidato situacionista, nas eleições de março de 1930.

(D)

na recusa da oligarquia mineira em apresentar candidatura para concorrer à presidência, em 1929, por
considerar que já havia se beneficiado suficientemente da política do café com leite.

(E)

na chamada ‘política dos governadores’ que significou uma aliança, no Congresso, em pleno contexto
da crise de 1929, de governadores do Sul e do
Nordeste em oposição a São Paulo.

O combate à corrupção foi uma das bandeiras políticas,
no final dos anos 1980, do então candidato à presidência,
Fernando Collor de Mello, popularmente conhecido como
“caçador de marajás”. Sua atuação posterior, na presidência,
(A)

foi marcada pelo polêmico Plano Cruzado, por meio
do qual se criou nova moeda, poupanças de milhões
de cidadãos brasileiros foram confiscadas inesperadamente, além de ter ocorrido congelamento de salários e preços.

(B)

foi interrompida em 1992 com sua renúncia, atitude
tomada em decorrência da campanha “Fora Collor”,
encampada em muitas manifestações populares dos
chamados caras-pintadas e que contribuiu para sua
cassação política.

(C)

revestiu-se de muita publicidade espontânea na imprensa, que propagandeava a juventude, o vigor e a
beleza do presidente como atributos inexistentes em
seus principais opositores: Itamar Franco, Ulisses
Guimarães e Leonel Brizola.

(D)

teve, como desfecho, a aplicação do impeachment
votado pelo Senado, que condenou Fernando Collor
à perda do cargo e de seus direitos políticos até o
fim da vida, resultando na posse do vice, José
Sarney.

(E)

caracterizou-se pela recusa à implementação de medidas neoliberais e pela adoção do intervencionismo
estatal, postura que foi combatida pelos setores empresariais através de boicotes responsáveis pela
super-inflação de 2000% ao ano.

_________________________________________________________

Atenção:

Para responder às questões de números 47 a 50,
considere o texto abaixo.
É certo que a República vai torta;
Ninguém nega a duríssima verdade.
Da Pátria o seio a corrupção invade
E a lei, de há muito tempo, é letra morta.
(...)
Os motivos do mal não são mistério:
É que a gentinha que governa agora
É o rebotalho que sobrou do Império.

47.

49.

Entre os recursos que permitem identificar o caráter satírico do fragmento poético deve-se destacar

(TIGRE, Bastos. Apud SALIBA, Elias Thomé. Raízes do
riso. S. Paulo: Companhia das Letras, 2002. pp. 97 e 98)

(A)

o emprego das maiúsculas nas palavras República e
Império.

A respeito dos primeiros governos da República, no Brasil,
é correto afirmar que

(B)

o superlativo da expressão duríssima verdade.

(A)

(C)

a inversão sintática em Da Pátria o seio.

(D)

o efeito humorístico em Os motivos do mal.

(E)

o diminutivo em gentinha que governa.

(B)

(C)
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_________________________________________________________

os primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e
Floriano Peixoto, exerceram seus mandatos com
apoio da oligarquia paulista devido aos benefícios
dos quais essa usufruiu mediante a política do café
com leite.
foram exercidos nos moldes de um regime militar ditatorial, implantado após o golpe que destituiu o Império e inaugurou a chamada “República da Espada”, que vigorou até os primeiros anos do século XX.
se sucederam de forma pacífica, uma vez que os
marechais que ocuparam a presidência, ex-líderes
na Guerra do Paraguai, compartilhavam ideais políticos comuns, como o positivismo e o federalismo.

(D)

contaram inicialmente com apoio dos jacobinos, republicanos radicais que logo entraram em conflito
com Deodoro, concedendo novamente seu apoio ao
governo seguinte, do qual esperavam que viabilizasse reformas sociais.

(E)

se estabeleceram em caráter provisório e foram
exercidos por juntas militares que foram sucedidas
por presidentes civis, eleitos pela maioria da população após a promulgação da Constituição de 1891.

_________________________________________________________

50.

As duas estrofes do fragmento
(A)

podem ser as duas estrofes iniciais de um soneto
em versos brancos.

(B)

podem ser a 2 e a 3 estrofes de um soneto com
versos decassilábicos.

(C)

apresentam características típicas de um poema
concreto.

(D)

apresentam características típicas de um epigrama
de Oswald de Andrade.

(E)

podem ser as estrofes finais de um soneto de
Gregório de Matos.

a

a
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