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1. (Unesp 2017)  Leia o excerto do romance A hora da estrela de Clarice Lispector (1925-
1977). 
 
Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que 
está: esta história não tem nenhuma técnica, nem estilo, ela é ao deus-dará. Eu que também 
não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas uma vida parca como a 
da datilógrafa [Macabéa]. Durante o dia eu faço, como todos, gestos despercebidos por mim 
mesmo. Pois um dos gestos mais despercebidos é esta história de que não tenho culpa e que 
sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo, entre céu e inferno. Nunca 
pensara em “eu sou eu”. Acho que julgava não ter direito, ela era um acaso. Um feto jogado na 
lata de lixo embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um 
acaso. Pensando bem: quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser 
apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato que é um fato. É quando entro em contato 
com forças interiores minhas, encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu 
sei? Sei não. Sim, é verdade, às vezes também penso que eu não sou eu, pareço pertencer a 
uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com o meu 
encontro. 
 
A hora da estrela, 1998. 
 
 
Para o narrador, o emprego de “difíceis termos técnicos” seria adequado para narrar a história 
de Macabéa? Justifique sua resposta. Transcreva a frase que melhor explicita a inconsciência 
da personagem Macabéa. Justifique sua resposta.  
   
2. (Unesp 2017)  Examine a tira do cartunista argentino Quino (1932- ). 
 

 
 
Pelo conteúdo de sua redação, depreende-se que o personagem Manuel Goreiro (o 
“Manolito”), além de estudar, exerce outra atividade. Transcreva o trecho em que esta outra 
atividade se mostra mais evidente. 
 
No trecho “As lojas fecham mais tarde por quê não escurese mais tamcedo”, verificam-se 
alguns desvios em relação à norma-padrão da língua. Reescreva este trecho, fazendo as 
correções necessárias. 
 
Por fim, reescreva o trecho final da redação (“nós ficamos muito mais contentes com a 
primavera com a chegada dela”), desfazendo a redundância nele contida.  
   
3. (Unesp 2017)  Texto 1 
 
A distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da atualidade. Será que 
a dinâmica da acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma concentração 
cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava Karl Marx no século 
XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, da concorrência e do progresso 
tecnológico levam espontaneamente a uma redução da desigualdade e a uma organização 
harmoniosa da sociedade, como pensava Simon Kuznets no século XX? 
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Thomas Piketty. O capital no século XXI, 2014. (Adaptado). 
 
 
Texto 2 
 
Já se tornou argumento comum a ideia de que a melhor maneira de ajudar os pobres a sair da 
miséria é permitir que os ricos fiquem cada vez mais ricos. No entanto, à medida que novos 
dados sobre distribuição de renda são divulgados*, constata-se um desequilíbrio assustador: a 
distância entre aqueles que estão no topo da hierarquia social e aqueles que estão na base 
cresce cada vez mais. 
 
A obstinada persistência da pobreza no planeta que vive os espasmos de um fundamentalismo 
do crescimento econômico é bastante para levar as pessoas atentas a fazer uma pausa e 
refletir sobre as perdas diretas, bem como sobre os efeitos colaterais dessa distribuição da 
riqueza. 
 
Uma das justificativas morais básicas para a economia de livre mercado, isto é, que a busca de 
lucro individual também fornece o melhor mecanismo para a busca do bem comum, se vê 
assim questionada e quase desmentida. 
 
*Um estudo recente do World Institute for Development Economics Research da Universidade 

das Nações Unidas relata que o 1%  mais rico de adultos possuía 40%  dos bens globais em 

2000, e que os 10%  mais ricos respondiam por 85%  do total da riqueza do mundo. A metade 

situada na parte mais baixa da população mundial adulta possuía 1%  da riqueza global. 

 
Zygmunt Bauman. A riqueza de poucos beneficia todos nós?, 2015. (Adaptado). 
 
 
Texto 3 
 
Um certo espírito rousseauniano parece ter se apoderado de nossa época, que agora vê a 
propriedade privada e a economia de mercado como responsáveis por todos os nossos males. 
É verdade que elas favorecem a concentração de riqueza, notadamente de renda e patrimônio. 
 
Essa, porém, é só parte da história. Os mesmos mecanismos de mercado que promovem a 
disparidade – eles exigem certo nível de desigualdade estrutural para funcionar – são também 
os responsáveis pelo mais extraordinário processo de melhora das condições materiais de vida 
que a humanidade já experimentou. 
 
Se o capitalismo exibe o viés elitista da concentração de renda, ele também apresenta a 
vocação mais democrática de tornar praticamente todos os bens mais acessíveis, pelo 
aprimoramento dos processos produtivos. Não tenho nada contra perseguir ideias de justiça, 
mas é importante não perder a perspectiva das coisas. 
 
Hélio Schwartsman. “Uma defesa da desigualdade”. Folha de S.Paulo, 14.06.2015. (Adaptado). 
 
 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma 
dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 
 
A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira?  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
Leia o soneto “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” do poeta português Luís Vaz de 
Camões (1525?-1580) para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
muda-se o ser, muda-se a confiança; 
todo o mundo é composto de mudança, 
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tomando sempre novas qualidades. 
 
Continuamente vemos novidades, 
diferentes em tudo da 1esperança; 
do mal ficam as mágoas na lembrança, 
e do bem – se algum houve –, as saudades. 
 
O tempo cobre o chão de verde manto, 
que já coberto foi de neve fria, 
e enfim converte em choro o doce canto. 
 
E, afora este mudar-se cada dia, 
outra mudança faz de 2mor espanto: 
que não se muda já como 3soía. 
 

Sonetos, 2001. 
 
 
1esperança: esperado. 
2mor: maior. 
3soer: costumar (soía: costumava). 

  
 
 
4. (Unesp 2017)  A sinestesia (do grego syn, que significa “reunião”, “junção”, “ao mesmo 
tempo”, e aisthesis, “sensação”, “percepção”) designa a transferência de percepção de um 
sentido para outro, isto é, a fusão, num só ato perceptivo, de dois sentidos ou mais. 
(Massaud Moisés. Dicionário de termos literários, 2004. Adaptado.) 
 
 
Transcreva o verso em que se verifica a ocorrência de sinestesia. Justifique sua resposta. 
 
Reescreva o verso da terceira estrofe “que já coberto foi de neve fria”, adaptando-o para a 
ordem direta e substituindo o pronome “que” pelo seu referente.  
   
5. (Unesp 2017)  Considere as seguintes citações: 
 
1. “Não podemos entrar duas vezes no mesmo rio: suas águas não são nunca as mesmas e 

nós não somos nunca os mesmos.” – Heráclito (550 a.C.-480 a.C.) 
2. “A breve duração da vida não nos permite alimentar longas esperanças.” – Horácio (65 a.C.-

8 a.C.) 
3. “O melhor para o homem é viver com o máximo de alegria e o mínimo de tristeza, o que 

acontece quando não se procura o prazer em coisas perecíveis.” – Demócrito (460 a.C.-370 
a.C.) 

4. “Toda e qualquer coisa tem seu vaivém e se transforma no contrário ao capricho tirânico da 
fortuna.” – Sêneca (4 a.C.-65 d.C.) 

5. “Uma vez que a vida é um tormento, a morte acaba sendo para o homem o refúgio mais 
desejável.” – Heródoto (484 a.C.-430 a.C.) 

 
Quais das citações aproximam-se tematicamente do soneto camoniano? Justifique sua 
resposta.   
   
6. (Unesp 2017)  Elipse: figura de sintaxe pela qual se omite um termo da oração que o 
contexto permite subentender. 
Domingos Paschoal Cegalla.  
Dicionário de dificuldades da língua portuguesa, 2009. (Adaptado). 
 
 
Transcreva o verso em que se verifica a elipse do verbo. Identifique o verbo omitido nesse 
verso. 
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Para o eu lírico, qual das mudanças assinaladas ao longo do soneto lhe causa maior 
perplexidade? Justifique sua resposta, com base no texto.  
   
7. (Unesp 2017)  Em um determinado trecho do soneto, o eu lírico assinala a passagem de 
uma estação do ano para outra. Transcreva os versos em que isso ocorre e identifique as 
estações a que eles fazem referência. Para o eu lírico, tal passagem constitui um evento 
aprazível? Justifique sua resposta.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia a cena IX da comédia O Juiz de Paz da roça, do escritor Martins Pena (1815-1848), para 
responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Cena IX 
 
Sala em casa do Juiz de paz. Mesa no meio com papéis; cadeiras. Entra o Juiz de Paz vestido 
de calça branca, rodaque de riscado, chinelas verdes e sem gravata. 
 
Juiz: Vamo-nos preparando para dar audiência. (arranja os papéis) O escrivão já tarda; sem 
dúvida está na venda do Manuel do Coqueiro… O último recruta que se fez já vai me fazendo 
peso. Nada, não gosto de presos em casa. Podem fugir, e depois dizem que o Juiz recebeu 
algum presente. (batem à porta) Quem é? Pode entrar. (entra um preto com um cacho de 
bananas e uma carta, que entrega ao Juiz. Juiz, lendo a carta) “Ilmo. Sr. – Muito me alegro de 
dizer a V. Sa. que a minha ao fazer desta é boa, e que a mesma desejo para V. Sa. pelos 
circunlóquios com que lhe venero”. (deixando de ler) Circunlóquios… Que nome em breve! O 
que quererá ele dizer? Continuemos. (lendo) “Tomo a liberdade de mandar a V. Sa. um cacho 
de bananas-maçãs para V. Sa. comer com a sua boca e dar também a comer à Sra. Juíza e 
aos Srs. Juizinhos. V. Sa. há de reparar na insignificância do presente; porém, Ilmo. Sr., as 
reformas da Constituição permitem a cada um fazer o que quiser, e mesmo fazer presentes; 
ora, mandando assim as ditas reformas, V. Sa. fará o favor de aceitar as ditas bananas, que diz 
minha Teresa Ova serem muito boas. No mais, receba as ordens de quem é seu venerador e 
tem a honra de ser – Manuel André de Sapiruruca.” – Bom, tenho bananas para a sobremesa. 
Ó pai, leva estas bananas para dentro e entrega à senhora. Toma lá um vintém para teu 
tabaco. (sai o negro) O certo é que é bem bom ser Juiz de paz cá pela roça. De vez em quando 
temos nossos presentes de galinhas, bananas, ovos, etc., etc. (batem à porta) Quem é? 
Escrivão (dentro): Sou eu. 
Juiz: Ah, é o escrivão. Pode entrar. 
 
Comédias (1833-1844), 2007.  
 
 
8. (Unesp 2017)  Nesta cena, verifica-se alguma contradição na conduta do Juiz de paz? 
Justifique sua resposta, com base no texto.  
   
9. (Unesp 2017)  Quais personagens participam da cena? A que personagem se refere o 
pronome “teu” em “Toma lá um vintém para teu tabaco.”? Qual a finalidade da carta enviada 
por Manuel André da Sapiruruca?  
   
10. (Unesp 2016)   
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TEXTO 1 
 
Um dos traços característicos da vida moderna é oferecer inúmeras oportunidades de vermos 
(à distância, por meio de fotos e vídeos) horrores que acontecem no mundo inteiro. Mas o que 
a representação da crueldade provoca em nós? Nossa percepção do sofrimento humano terá 
sido desgastada pelo bombardeio diário dessas imagens? 
Qual o sentido de se exibir essas fotos? Para despertar indignação? Para nos sentirmos “mal”, 
ou seja, para consternar e entristecer? Será mesmo necessário olhar para essas fotos? 
Tornamo-nos melhores por ver essas imagens? Será que elas, de fato, nos ensinam alguma 
coisa? 
Muitos críticos argumentam que, em um mundo saturado de imagens, aquelas que deveriam 
ser importantes para nós têm seu efeito reduzido: tornamo-nos insensíveis. Inundados por 
imagens que, no passado, nos chocavam e causavam indignação, estamos perdendo a 
capacidade de nos sensibilizar. No fim, tais imagens apenas nos tornam um pouco menos 
capazes de sentir, de ter nossa consciência instigada. 
 
(Susan Sontag. Diante da dor dos outros, 2003. Adaptado.) 
 
 
Texto 2 
 
Quantas imagens de crianças mortas você precisa ver antes de entender que matar crianças é 
errado? Eu pergunto isso porque as mídias sociais estão inundadas com o sangue de 
inocentes. Em algum momento, as mídias terão de pensar cuidadosamente sobre a decisão de 
se publicar imagens como essas. No momento, há, no Twitter particularmente, incontáveis 
fotos de crianças mortas. Tais fotos são tuitadas e retuitadas para expressar o horror do que 
está acontecendo em várias partes do mundo. Isto é obsceno. Nenhuma dessas imagens me 
persuadiu a pensar diferentemente do modo como eu já pensava. Eu não preciso ver mais 
imagens de crianças mortas para querer um acordo político. Eu não preciso que você as tuite 
para me mostrar que você se importa. Um pequeno cadáver não é um símbolo de consumo 
público. 
 
(Suzanne Moore. “Compartilhar imagens de cadáveres nas mídias sociais não é o modo de se 
chegar a um cessar-fogo”. www.theguardian.com, 21.07.2014. Adaptado.) 
 
 
Texto 3 
 
A morbidez deve ser evitada a todo custo, mas imagens fotográficas chocantes que podem 
servir a propósitos humanitários e ajudar a manter vivos na memória coletiva horrores 
inomináveis (dificultando, com isso, a ocorrência de horrores similares) devem ser publicadas. 
(Carlos Eduardo Lins da Silva. “Muito além de Aylan Kurdi”.  
http://observatoriodaimprensa.com.br, 08.09.2015. Adaptado.) 
 
 
Texto 4 
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Diretor da ONG Human Rights Watch, Peter Bouckaert publicou em seu Twitter a foto do 
menino sírio de 3 anos que se afogou. Ele explicou sua decisão: “Alguns dizem que a imagem 
é muito ofensiva para ser divulgada. Mas ofensivo é aparecerem crianças afogadas em nossas 
praias quando muito mais pode ser feito para evitar suas mortes.” 
 
(“Diretor de ONG explica publicação de foto de criança”. Folha de S.Paulo, 03.09.2015. 
Adaptado.) 
 
 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma 
dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 
 
PUBLICAÇÂO DE IMAGENS TRÁGICAS: 
BANALIZAÇÃO DO SOFRIMENTO OU FORMA DE SENSIBILIZAÇÃO?   
   
11. (Unesp 2016)  Texto 1 
 

 
 
Texto 2 
 

O que é o Estatuto da Família? 
É um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. O texto desse projeto tenta 

definir o que pode ser considerado uma família no Brasil. Ou seja, o projeto propõe regras 
jurídicas para definir quais grupos podem ser considerados uma família perante a lei. 
(“O que é o Estatuto da Família?”. www.cartacapital.com.br, 25.10.2015. Adaptado.) 
 
 
Texto 3 
 
Projeto de Lei nº 6583, de 2013 (Estatuto da Família) 

Para os fins desta Lei, define-se família como o núcleo social formado a partir da união 
entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
(Anderson Ferreira [deputado federal pelo PR]. “Projeto de Lei no 6583/2013”. 
www.camara.gov.br, 16.10.2015. Adaptado.) 
 
 
Texto 4 
 

O Estatuto da Família veio num momento bastante oportuno. Nunca a principal 
instituição da sociedade e o matrimônio foram tão atacados como nos dias atuais. Basta ver 
crianças e adolescentes sendo aliciados para o mundo do crime e das drogas, a violência 
doméstica, a gravidez na adolescência, os programas televisivos cada vez mais imorais e 
violentos, sem falar na visível deturpação do conceito de matrimônio e na banalização dos 
valores familiares conquistados há décadas. Tudo isso repercute negativamente na dinâmica 
psicossocial do indivíduo.  

O Estatuto da Família não deveria causar tanto alvoroço no que se refere ao conceito 
de família. A definição não é minha e de nenhum parlamentar. É a Carta Constitucional que, 
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assim, restringe sua composição. Não tem nada a ver com preconceito ou discriminação. 
 
(Sóstenes Cavalcante [deputado federal pelo PSD]. “Estatuto da Família é base para 
sociedade mais justa, fraterna e desenvolvida”. 
http://congressoemfoco.uol.com.br, 08.10.2015. Adaptado.) 
 
 
Texto 5 
 

A ONU no Brasil disse estar acompanhando “com preocupação” a tramitação, no 
Congresso Nacional, da Proposição Legislativa que institui o Estatuto da Família, 
especialmente quanto ao conceito de família e “seus impactos para o exercício dos direitos 
humanos”. 

Citando tratados internacionais, a ONU afirmou ser importante assegurar que outros 
arranjos familiares, além do formado por casal heteroafetivo, também sejam igualmente 
protegidos como parte dos esforços para eliminar a discriminação: “Negar a existência destas 
composições familiares diversas, para além de violar os tratados internacionais, representa 
uma involução legislativa”. 
 
(“Brasil: ONU está preocupada com projeto de lei que define conceito de família”. 
http://nacoesunidas.org, 27.10.2015.) 
 
 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva uma 
dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema: 
 
O conceito de família proposto pelo Estatuto da Família: 
discriminação contra outros arranjos familiares?  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
A(s) questão(ões) a seguir toma(m) por base uma passagem de uma palestra de Amadeu 
Amaral (1875-1929) proferida em São Paulo, em 1914, e uma charge de Dum. 
 
Árvores e poetas 

 
Para o botânico, a árvore é um vegetal de grande altura, composto de raiz, tronco e 

fronde, subdividindo-se cada uma dessas partes numa certa quantidade de elementos: – 
reduz-se tudo a um esquema. O botânico estuda-lhe o nascimento, o crescimento, a 
reprodução, a nutrição, a morte; descreve-a; classifica-a. Não lhe liga, porém, maior 
importância do que aquela que empresta ao mais microscópico dos fungos ou ao mais 
desinteressante dos cogumelos. O carvalho, com toda a sua corpulência e toda a sua beleza, 
vale tanto como a relva que lhe cresce à sombra ou a trepadeira desprezível e teimosa que lhe 
enrosca os sarmentos1 colubrinos2 pelas rugosidades do caule. Por via de regra vale até 
menos, porque as grandes espécies já dificilmente deparam qualquer novidade. Para o jurista, 
a árvore é um bem de raiz, um objeto de compra e venda e de outras relações de direito, assim 
como a paisagem que a enquadra – são propriedades particulares, ou terras devolutas. E há 
muita gente a quem a vista de uma grande árvore sugere apenas este grito de alma: – “Quanta 
lenha!...” 

O poeta é mais completo. Ele vê a árvore sob os aspectos da beleza e sob o ângulo 
antropomórfico3: encara-a de pontos de vista comuns à humanidade de todos os tempos. Vê-a 
na sua graça, na sua força, na sua formosura, no seu colorido; sente tudo quanto ela lembra, 
tudo quanto ela sugere, tudo quanto ela evoca, desde as impressões mais espontâneas até as 
mais remotas, mais vagas e mais indefiníveis. Dá-nos, assim, uma noção “humana”, direta e 
viva da árvore, – pelo menos tão verdadeira quanto qualquer outra. 
 
(Letras floridas, 1976.) 
 
 
 
1sarmento: ramo delgado, flexível. 
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2colubrino: com forma de cobra, sinuoso. 
3antropomórfico: descrito ou concebido sob forma humana ou com atributos humanos. 
 

  
 
 
12. (Unesp 2016)  De acordo com a concepção de Amadeu Amaral, qual seria a diferença 
fundamental entre o ponto de vista do botânico e o do poeta? Justifique sua resposta.  
   
13. (Unesp 2016)  “Ele vê a árvore sob os aspectos da beleza e sob o ângulo antropomórfico” 
 
A quem o autor do texto atribui tal perspectiva? Identifique os dois pontos de vista inerentes a 
esta perspectiva, explicando-os.  
   
14. (Unesp 2016)  Qual a intenção da personagem da charge ao se valer do argumento de que 
a floresta invadiu suas terras? Analise tal argumento sob os pontos de vista lógico e ético.  
   
15. (Unesp 2016)  “O botânico estuda-lhe o nascimento, o crescimento, a reprodução, a 
nutrição, a morte” 
 
Do ponto de vista sintático, que relação os termos sublinhados estabelecem com o verbo? Do 
ponto de vista semântico, a organização dos substantivos sublinhados aparenta seguir um 
determinado critério; um desses substantivos, contudo, romperia tal organização. Identifique 
qual seria esse critério e o substantivo que romperia sua organização.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
A(s) quest(ões) a seguir toma(m) por base o “Soneto LXVII” (“Considera a vantagem que os 
brutos fazem aos homens em obedecer a Deus”), de Dom Francisco Manuel de Melo (1608-
1666). 
 
Quando vejo, Senhor, que às alimárias1 
Da terra, da água, do ar, – peixe, ave, bruto –, 
Não lhe esquece jamais o alto estatuto 
Das leis que lhes pusestes ordinárias; 
 
E logo vejo quantas artes2 várias 
O homem racional, próvido3 e astuto, 
Põe em obrar, ingrato e resoluto, 
Obras que a vossas leis são tão contrárias: 
 
Ou me esquece quem sois ou quem eu era; 
Pois do que me mandais tanto me esqueço, 
Como se a vós e a mi não conhecera. 
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Com razão logo por favor vos peço 
Que, pois homem tal sou, me façais fera, 
A ver se assi melhor vos obedeço. 
 
(A tuba de Calíope, 1988.) 
 
 
1alimária: animal irracional. 
2arte: astúcia, ardil. 
3 próvido: providente, que se previne, previdente, precavido.  
 
 
16. (Unesp 2016)  No primeiro verso, a que classe de palavras pertence o termo “que” e qual 
sua função na frase? No quarto verso, a que classe de palavras pertence o termo “que” e qual 
sua função na frase?  
   
17. (Unesp 2016)  Que contraste é explorado pelo poema como base da argumentação? 
Justifique sua resposta. Considerando também outros aspectos, em que movimento literário o 
poema se enquadra?  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o excerto do conto “A cartomante”, de Machado de Assis, para responder à(s) quest(ões) 
a seguir. 
 

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa 
filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de 
novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a 
diferença é que o fazia por outras palavras. 

– Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela 
adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou 
a botar as cartas, disse-me: “A senhora gosta de uma pessoa...” Confessei que sim, e então 
ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que 
você me esquecesse, mas que não era verdade... 

– Errou! interrompeu Camilo, rindo. 
– Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. 

Você sabe; já lhe disse. Não ria de mim, não ria... 
Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, 

que os seus sustos pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum receio, a 
melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar 
por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois... 

[...] 
Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, 

e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, 
começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu 
que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências 
prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um 
pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido, para tornar menos 
dura a aleivosia do ato. 

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para 
consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante 
restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda 
algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão apaixonadas, que 
não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente; tal foi a opinião de 
Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento: – a virtude é 
preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o interesse é ativo e pródigo. 

Nem por isso Camilo ficou mais sossegado; temia que o anônimo fosse ter com Vilela, 
e a catástrofe viria então sem remédio. 
 
(Contos: uma antologia, 1998.)  
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18. (Unesp 2016)  Há, no penúltimo parágrafo, o emprego de uma figura de retórica que 
consiste no alargamento semântico de termos que designam dois entes abstratos pela 
atribuição a eles de traços próprios do ser humano. 
 
Quais são os dois entes abstratos que passam por tal processo? Justifique sua resposta.  
Como se denomina tal figura de retórica?  
   
19. (Unesp 2016)  O trecho do quinto parágrafo “[Ele] disse-lhe que era imprudente andar por 
essas casas” foi construído em discurso indireto. 
 
Reescreva-o em discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados pelos nomes das 
personagens e efetuando os demais ajustes necessários.  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Examine as quatro tiras do cartunista americano Bill Watterson para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
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20. (Unesp 2016)  O Dicionário Houaiss da língua portuguesa define “pergunta retórica” como 
“aquela que se formula sem objetivo de receber uma resposta, mas apenas para causar um 
efeito retórico”. 
 
Em quais tiras se verifica a ocorrência de perguntas retóricas? Justifique sua resposta.  
   
21. (Unesp 2016)  Por homonímia entende a tradição: “propriedade de duas ou mais formas, 
inteiramente distintas pela significação ou função, terem a mesma estrutura fonológica, os 
mesmos fonemas, dispostos na mesma ordem e subordinados ao mesmo tipo de acentuação; 
como exemplo: “um homem são”; “São Jorge”; “são várias as circunstâncias”. Ela é possível 
sem prejuízo da comunicação em virtude do papel do contexto na significação de uma forma, 
como sucede com “são” nos exemplos dados. 
 
(Evanildo Bechara. Moderna gramática portuguesa, 2009. Adaptado.) 
 
 
Em qual tira o efeito de humor decorre, em larga medida, deste fenômeno linguístico? 
Justifique sua resposta. 
 
Elabore duas frases nas quais apareçam dois termos que, com significados diferentes, tenham 
a mesma forma gráfica e fônica (utilize termos diferentes daquele explorado pela tira e daquele 
citado pelo gramático Evanildo Bechara).  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o excerto do romance Memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de 
Almeida (1831-1861) para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

Era no tempo do rei. 
Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se 
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mutuamente, chamava-se nesse tempo – O canto dos meirinhos1 –; e bem lhe assentava o 
nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe (que 
gozava então de não pequena consideração). [...] 

Mas voltemos à esquina. Quem passasse por aí em qualquer dia útil dessa abençoada 
época veria sentado em assentos baixos, então usados, de couro, e que se denominavam – 
cadeiras de campanha – um grupo mais ou menos numeroso dessa nobre gente conversando 
pacificamente em tudo sobre que era lícito conversar: na vida dos fidalgos, nas notícias do 
Reino e nas astúcias policiais do Vidigal. Entre os termos que formavam essa equação 
meirinhal pregada na esquina havia uma quantidade constante, era o Leonardo-Pataca. 
Chamavam assim a uma rotunda e gordíssima personagem de cabelos brancos e carão 
avermelhado, que era o decano da corporação, o mais antigo dos meirinhos que viviam nesse 
tempo. A velhice tinha-o tornado moleirão e pachorrento; com sua vagareza atrasava o negócio 
das partes; não o procuravam; e por isso jamais saía da esquina; passava ali os dias sentado 
na sua cadeira, com as pernas estendidas e o queixo apoiado sobre uma grossa bengala, que 
depois dos cinquenta era a sua infalível companhia. Do hábito que tinha de queixar-se a todo o 

instante de que só pagassem por sua citação a módica quantia de 320  réis, lhe viera o apelido 

que juntavam ao seu nome. 
Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo algibebe2 em Lisboa, sua 

pátria; aborrecera-se porém do negócio, e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por 
proteção de quem, alcançou o emprego de que o vemos empossado, e que exercia, como 
dissemos, desde tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o quê, 
uma certa Maria da hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia3 rochonchuda e bonitota. 
O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal apessoado, e 
sobretudo era maganão4. 
 
1 meirinho: espécie de oficial de justiça. 
2 algibebe: mascate, vendedor ambulante. 
3 saloia: aldeã das imediações de Lisboa. 
4 maganão: brincalhão, jovial, folgazão, divertido.  
 
 
22. (Unesp 2016)  Em Memórias de um sargento de milícias, o narrador não participa da ação, 
mas se intromete na narrativa. Transcreva do excerto dois pequenos trechos em que a 
intromissão do narrador é mais explícita. Justifique sua resposta.  
   
23. (Unesp 2016)  Identifique os referentes dos pronomes destacados no segundo (se; lhe) e 
no quarto parágrafos do excerto (se; lhe).  

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
Leia o poema de Manuel Bandeira (1886-1968) para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Poema só para Jaime Ovalle1 
 
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro 
(Embora a manhã já estivesse avançada). 
Chovia. 
Chovia uma triste chuva de resignação 
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. 
Então me levantei, 
Bebi o café que eu mesmo preparei, 
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando... 
– Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. 
 
(Estrela da vida inteira, 1993.) 
 
 
1 Jaime Ovalle (1894-1955): compositor e instrumentista. Aproximou-se do meio intelectual 
carioca e se tornou amigo íntimo de Villa-Lobos, Di Cavalcanti, Sérgio Buarque de Hollanda e 
Manuel Bandeira. Sua música mais famosa é “Azulão”, em parceria com o poeta Manuel 
Bandeira. (Dicionário Cravo Albin da música popular brasileira)  
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24. (Unesp 2016)  O verso inicial do poema (“Quando hoje acordei, ainda fazia escuro”) pode 
ser visto como uma espécie de abertura narrativa, já que nele se observam dados indicadores 
de tempo (“quando”) e espaço (“fazia escuro”). Identifique no poema dois outros termos que 
também indicam circunstância temporal e acabam por reforçar seu caráter narrativo. Justifique 
sua resposta.  
   
25. (Unesp 2016)  Pleonasmo (do grego pleonasmós, superabundância): emprego de palavras 
redundantes, de igual sentido; redundância. Há o pleonasmo vicioso, decorrente da ignorância 
da língua e que deve ser evitado, e o pleonasmo estilístico, usado intencionalmente para 
comunicar à expressão mais vigor ou intensidade. 
(Domingos Paschoal Cegalla. Dicionário de dificuldades da língua portuguesa, 2009. 
Adaptado.) 
 
 
Transcreva o verso em que se verifica a ocorrência de um pleonasmo. Justifique sua resposta.  
 
Identifique ainda duas características do poema, uma formal e outra temática, que o vinculam 
ao movimento modernista brasileiro.  
   
26. (Unesp 2016)  Por oscilar entre duas classes de palavras, o termo “só” confere 
ambiguidade ao título do poema. Identifique estas duas classes de palavras e o sentido que 
cada uma delas confere ao título.  
   
27. (Unesp 2016)  No poema, Bandeira explora uma espécie de contraste entre os tempos 
verbais “pretérito perfeito” e “pretérito imperfeito”. Dos pontos de vista sintático e semântico, 
que padrão pode ser percebido no emprego desses dois tempos verbais?  
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 Segundo o narrador, não seria adequado o emprego de “difíceis termos técnicos” para narrar a 
história de Macabéa, já que a personagem é totalmente alienada, quase sempre inconsciente 
do mundo que a rodeia (“ela é ao deus-dará”, “A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado 
nimbo, entre céu e inferno”). Por essa razão, o uso de “difíceis termos técnicos” soaria como 
dissonante e descontextualizado ao que narrador se propõe. A afirmação de que Macabéa 
nunca pensara em “eu sou eu” sintetiza a inconsciência da personagem face à vida e à própria 
existência, já que a sua ingenuidade e incapacidade de perceber as humilhações e agressões 
de que foi vítima a vida inteira a impedem de dar sentido edificante, através de um projeto 
próprio, ao seu percurso existencial.    
 
Resposta da questão 2: 
 O trecho “a gente não vende mais nada” deixa implícita a referência à atividade de Manuel 
Goreiro (“Manolito”): empregado de comércio. Para transcrever o trecho mencionado sem os 
desvios gramaticais típicos de uma alfabetização ainda incipiente, teríamos a seguinte redação: 
as lojas fecham mais tarde porque não escurece mais tão cedo. A redundância presente no 
trecho final da redação poderia ser suprimida com a seguinte alteração: nós ficamos muito 
mais contentes com a chegada da primavera.    
 
Resposta da questão 3: 
 A dissertação solicitada pela banca é precedida de três textos motivadores para 
enquadramento da tese que deverá responder à questão “A riqueza de poucos beneficia a 
sociedade inteira?”. No primeiro texto, Thomas Piketty interroga-se sobre duas das correntes 
de pensamento que abordam a distribuição de riqueza no mundo. Uma, de Karl Marx, segundo 
o qual a acumulação de capital privado conduz necessariamente a uma crescente 
concentração de riqueza e outra, de Simon Kutnets, que advoga a tese de que a concorrência 
e o progresso tecnológico se encarregariam de equilibrar os mercados e promoveriam a 
redução de desigualdade social. No segundo, Zigmunt Bauman constata que estudos recentes 
desmentem as teses de que o mercado e a livre concorrência seriam fatores de equilíbrio na 
economia e reduziriam a distância entre privilegiados e menos favorecidos. Ou seja, constata-
se de que a concentração de renda é cada vez maior no topo da pirâmide social, enquanto que 
a base dessa pirâmide se alarga cada vez mais. No último, Hélio Schwartsman, embora admita 
que a economia de mercado, favorece a concentração de riqueza, defende a ideia que o 
próprio desenvolvimento gerado pelo sistema capitalista promoveu o acesso de grande parte 
da população a uma melhoria de condições de vida, nunca antes experimentada na história da 
humanidade. 
Sobre os textos, convém notar que o primeiro formula um questionamento sobre os efeitos das 
teorias de livre mercado das economias capitalistas, o segundo apresenta estatísticas que 
desmentem a teoria de que a busca de lucro individual também fornece o melhor mecanismo 
para a busca do bem comum e o terceiro que apenas “grande parte da população” aufere 
benefícios desse sistema. Mesmo que o candidato adotasse uma posição favorável à prática 
do mercado desenvolvimentista, conviria não esquecer que, apesar das várias contribuições 
econômicas, tecnológicas e de conforto que o capitalismo e o avanço das telecomunicações e 
da informática proporcionaram, esse sistema também é responsável por diversos aspectos 
negativos nas sociedades: intensificação da desigualdade social, degradação do meio 
ambiente (aquecimento global, elevação dos oceanos, mudanças climáticas, escassez de água 
entre muitos outros)  exploração da mão de obra para maior lucratividade, criação do capital 
volátil que produz desequilíbrios financeiros e instabilidade política, entre outros.   
 
Resposta da questão 4: 
 No verso “e enfim converte em choro o doce canto”, ocorre a sinestesia, transferência de 
percepção do sentido gustativo (doce) para o auditivo (canto). Se o verso “que já coberto foi de 
neve fria” fosse reescrito na ordem direta e o pronome “que” substituído pelo seu referente, 
teríamos a seguinte redação: “o chão de verde manto já foi coberto de neve fria”.   
 
Resposta da questão 5: 
 Apenas as citações [1] e [4] se aproximam do tema do soneto camoniano em que o eu lírico 
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fala sobre as mudanças que se vão sucedendo, tanto na natureza como no ser humano ao 
longo da sua existência. A citação de Heráclito, pensador do “tudo flui”, reflete a ideia de um 
mundo em movimento perpétuo: “não podemos entrar duas vezes no mesmo rio: suas águas 
não são nunca as mesmas e nós não somos nunca os mesmos”. Também a frase de Sêneca, 
representante do estoicismo clássico que exorta a renúncia aos bens materiais em busca da 
tranquilidade da alma mediante o conhecimento e a contemplação, aponta para a concepção 
de um mundo em constante mutação: “Toda e qualquer coisa tem seu vaivém e se transforma 
no contrário ao capricho tirânico da fortuna”.   
 
Resposta da questão 6: 
 No verso “e do bem – se algum houve –, as saudades”, ocorre elipse do termo verbal “ficam”, 
mencionado no verso anterior (“do mal ficam as mágoas na lembrança”). Para o eu lírico, o 
motivo de maior perturbação consiste na evidência de que as mudanças, além de serem 
contínuas, também não ocorrem sempre da mesma maneira (“E, afora este mudar-se cada 
dia,/outra mudança faz de mor espanto:/que não se muda já como soía”). Assim, o fato de a 
própria mudança mudar deixa o sujeito também à mercê dos seus caprichos, o que lhe provoca 
grande perplexidade.   
 
Resposta da questão 7: 
 Nos dois primeiros versos do primeiro terceto (“O tempo cobre o chão de verde manto,/que já 
coberto foi de neve fria”), o eu lírico assinala metonimicamente a passagem de uma estação do 
ano para outra, em que “verde manto” remete à primavera e “neve fria” ao inverno. Ao 
mencionar no terceiro verso da mesma estrofe que o tempo “converte em choro o doce canto”, 
depreende-se que o eu lírico associa a mudança das estações à oscilação contínua de 
sensações que se operam nele: a positiva, evento aprazível de alegria, associada à primavera 
(doce canto) e a negativa, de tristeza, associada à tristeza (neve fria).   
 
Resposta da questão 8: 
 Existe uma contradição evidente na fala do juiz ao expor a razão de não gostar de ter presos 
sob a sua vigilância e ao receber o presente que um roceiro lhe envia. Se, por um lado, o 
magistrado afirma que receber presentes pode ser entendido como suborno para beneficiar 
uma das partes (“Nada, não gosto de presos em casa. Podem fugir, e depois dizem que o Juiz 
recebeu algum presente”), por outro, admite que lhe apraz receber presentes, como o que lhe 
enviara Manuel André de Sapiruruca (“O certo é que é bem bom ser Juiz de paz cá pela roça. 
De vez em quando temos nossos presentes de galinhas, bananas, ovos, etc., etc.”).    
 
Resposta da questão 9: 
 Na cena IX da comédia O Juiz de Paz da roça, de Martins Pena, participa o próprio juiz, o 
escrivão que intervém no final do excerto e o mensageiro denominado de “preto” a quem o juiz 
se dirige quando usa o pronome “teu” na frase “Toma lá um vintém para teu tabaco”. A carta 
enviada por Manuel André da Sapiruruca pretende estabelecer relações de proximidade com 
um magistrado que poderá, no futuro, favorecê-lo em alguma instância judicial. Além do mais, 
na parte final da fala do juiz, o espectador fica sabendo que tal comportamento é usual e 
corriqueiro nas relações entre roceiros e juízes: ”O certo é que é bem bom ser Juiz de paz cá 
pela roça. De vez em quando temos nossos presentes de galinhas, bananas, ovos, etc., etc.”.   
 
Resposta da questão 10: 
 A proposta de redação da Unesp 2016 solicitou dos candidatos a escrita de uma dissertação 
acerca de um tema muito polêmico e que tem sido discutido na mídia e nas redes sociais: a 
publicação de imagens trágicas.  
Para que pudesse se posicionar, o candidato pôde apoiar-se em uma coletânea rica em 
informações e argumentos, bem como em imagens fortes, que ofereceram a possibilidade de 
reflexão sobre como sentimo-nos diante da publicação de cenas como estas: de uma menina 
vietnamita fugindo da aldeia bombardeada, da menina sudanesa, em região assolada pela 
fome, sendo observada por um abutre e do corpo do menino sírio encontrado morto após 
naufrágio de barco com refugiados.  
Do ponto de vista favorável, que veria a publicação das imagens como forma de sensibilização 
para a tragicidade das situações, a fala do diretor da ONG Human Rights Watch, Peter 
Bouckaert [texto 4] sobre sua decisão de divulgar a foto do menino sírio torna-se um forte 
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argumento: o da importância da informação para o desenvolvimento da conscientização. Na 
mesma linha, Carlos Eduardo Lins da Silva [texto 3], do Observatório da Imprensa, afirma que, 
apesar da necessidade de se evitar a morbidez, existe a justificativa humanitária para essas 
publicações.  
Entretanto, os demais textos vão em direção oposta. Susan Sontag [texto 1] questiona o que a 
representação da crueldade provoca de fato, argumentando que, se no passado sentíamo-nos 
chocados diante de imagens como essas, hoje, com tamanho bombardeio da mídia, 
estaríamos perdendo a capacidade de nos sensibilizar. Suzanne Moore [texto 2], do The 
Guardian, aponta, ainda, a inutilidade da publicação dessas imagens para a conscientização, 
interpretando esse excesso como obscenidade.   
 
Resposta da questão 11: 
 A dissertação deve argumentar sobre os interesses por trás de uma definição rígida do 
conceito de família e quais os efeitos possíveis para a sociedade caso o Projeto de Lei sobre o 
tema seja aprovado pelo Congresso.  
 
Os textos de apoio podem auxiliar na argumentação, mas é preciso responder à pergunta 
expressa na proposta. Portanto, deve-se priorizar uma análise sobre as consequências de uma 
definição de família que exclui outros arranjos familiares. Também é possível apontar como tal 
concepção pode tanto revelar pensamentos preconceituosos que estão na base da formulação 
da proposta legislativa quanto difundir uma discriminação de grupos sociais por parte do 
Estado caso o Projeto se confirme. 
 
Pode-se ainda assinalar as possibilidades de essa proposta ser considerada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que já demonstrou ter entendimento mais amplo sobre o 
conceito de família quando admitiu, por exemplo, a união estável entre pessoas do mesmo 
sexo em 2011.   
 
Resposta da questão 12: 
 O botânico observa a árvore objetivamente, do ponto de vista científico, limitando-se, assim, 
ao uso da linguagem denotativa. O poeta apresentaria uma visão mais completa por concebê-
la também estética (“Vê-a na sua graça, na sua força, na sua formosura, no seu colorido”) e 
subjetivamente (“sente tudo quanto ela lembra, tudo quanto ela sugere, tudo quanto ela evoca, 
desde as impressões mais espontâneas até as mais remotas, mais vagas e mais indefiníveis”), 
fazendo uso da linguagem conotativa.   
 
Resposta da questão 13: 
 Tal perspectiva é atribuída ao poeta, que vê a árvore sob dois pontos de vista: o estético, ou 
seja, a beleza da árvore (“Vê-a na sua graça, na sua força, na sua formosura, no seu 
colorido...”) e o antropomórfico, isto é, ele a humaniza, concebe-a sob forma humana ou com 
atributos humanos.   
 
Resposta da questão 14: 
 Ao afirmar que a floresta invadiu suas terras, a intenção da personagem da charge é defender 
a expansão do agronegócio mesmo às custas da destruição da natureza. A personagem 
coloca-se como vítima e a floresta, como destruidora. Trata-se de uma inversão do que, de 
fato, acontece, uma lógica absurda; mas que serve aos interesses do grupo ruralista. Tal visão 
desrespeita a ética da sociedade, pois interesses coletivos, a preservação ambiental, são 
substituídos por interesses privados, e a expansão do agronegócio.   
 
Resposta da questão 15: 
 Os termos sublinhados estabelecem com o verbo a relação de objetos diretos. Do ponto de 
vista semântico, a organização dos substantivos sublinhados segue o critério de sequenciar as 
etapas da vida: nascer (“o nascimento”), crescer (“o crescimento”), reproduzir-se (“a 
reprodução”) e morrer (“a morte”). O único vocábulo que rompe com essa sequenciação da 
vida é “nutrição”.   
 
Resposta da questão 16: 
 No primeiro verso, “Quando vejo, Senhor, que às alimárias”, o “que” é uma conjunção 
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integrante, cuja função é introduzir a oração subordinada substantiva objetiva direta. 
No quarto verso, o “que” é pronome relativo e introduz a oração adjetiva restritiva “que lhes 
pusestes ordinárias”.   
 
Resposta da questão 17: 
 O contraste explorado pelo poema como base da argumentação é entre o animal, que, por ser 
irracional, obedeceria a Deus sem questionamentos, e o homem, cuja racionalidade leva à 
prática de obras contrárias às leis divinas. O culto aos contrastes, que costuma culminar no uso 
de aliterações e paradoxos, é uma característica típica do barroco e vem acompanhado de 
outros aspectos comuns a esse movimento: como a temática religiosa, consequência do 
teocentrismo da Contrarreforma católica, o cultismo (exemplificado pelas inversões sintáticas) e 
o conceptismo (evidenciado pelo jogo lógico-argumentativo).   
 
Resposta da questão 18: 
 Tal figura de retórica denomina-se prosopopeia, ou personificação. Os entes abstratos que 
passam por tal processo é a “virtude” e o “interesse”, este, caracterizado como ativo e pródigo, 
aquela, como preguiçosa e avara.   
 
Resposta da questão 19: 
 O trecho do quinto parágrafo “[Ele] disse-lhe que era imprudente andar por essas casas”, 
passado para o discurso direto, substituindo os pronomes sublinhados pelos nomes das 
personagens, fica: 
“Camilo disse a Rita: 
– É imprudente andar por essas casas.”   
 
Resposta da questão 20: 
 Verifica-se a existência de perguntas retóricas na Tira 2 (terceiro quadro) e na Tira 4 (segundo 
quadro). Nos dois casos, a mãe de Calvin não espera uma resposta do filho. Na verdade, a 
pergunta é feita em tom de repreensão. No entanto, Calvin não entende assim, tanto que 
responde às perguntas da mãe sem demonstrar entender a censura feita.   
 
Resposta da questão 21: 
 A Tira 3 explora o efeito de humor decorrente da confusão entre o pronome da primeira 
pessoa do plural “nós” e a unidade de medida marítima “nós”. 
 
Duas frases com o termo “amo” empregado com significados diferentes: 
“O criado cumpriu todas as ordens do seu amo” (aqui o termo “amo” é um substantivo 
masculino e tem o mesmo significado que “patrão”). 
“Helena disse a Paulo: ‘eu te amo muito’” (neste caso, “amo” é o verbo “amar” conjugado na 
primeira pessoa do singular no presente do indicativo).   
 
Resposta da questão 22: 
 No trecho “Mas voltemos à esquina”, o narrador intromete-se no texto ao incluir-se por meio do 
uso do verbo na primeira pessoa do plural (“voltemos”).  
 
Outra intromissão do narrador pode ser vista no trecho “não sei fazer o quê”. Além de incluir o 
narrador mediante o emprego do verbo na primeira pessoa do singular (“sei”), também há um 
julgamento moral da personagem Maria da hortaliça.   
 
Resposta da questão 23: 
 No segundo parágrafo, o referente para o pronome “se” é “as ruas do Ouvidor e da Quitanda”; 
e para o pronome “lhe” é “Uma das quatro esquinas”. 
 
Já no quarto parágrafo, o referente tanto para “se” quanto para “lhe” é “Leonardo”.   
 
Resposta da questão 24: 
 Os outros dois termos que também indicam circunstância temporal são “manhã” (no segundo 
verso) e “noite” (no quinto verso). O termo “manhã” assinala o momento em que acontece o 
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que é narrado. Já a palavra “noite”, descrita como de “calor tempestuoso”, indica um contraste 
por anteceder a manhã chuvosa.   
 
Resposta da questão 25: 
 Há pleonasmo no quarto verso: “Chovia uma triste chuva de resignação”. Aqui o autor procura 
enfatizar a ideia de chuva, pois poderia substituir o verbo “chover” pelo verbo “cair” (“Caía uma 
triste chuva de resignação”). Trata-se, portanto, de um pleonasmo estilístico. 
 
No aspecto formal, o poema se vincula ao movimento modernista brasileiro por apresentar 
versos livres. Quanto à temática, demonstra características modernistas por discorrer sobre o 
cotidiano.   
 
Resposta da questão 26: 
 O termo “só”, da forma que é empregado no título, pode ser um adjetivo ou um advérbio. 
Como adjetivo, pode atribuir uma qualidade ao termo “Poema”, com o significado de “único” ou 
“solitário”. Já como advérbio, seu significado no título é de que o poema é “apenas” para Jaime 
Ovalle.   
 
Resposta da questão 27: 
 O emprego desses dois tempos verbais obedece a uma distinção entre o eu lírico e os 
aspectos externos. Assim, verbos no pretérito perfeito (como “acordei”, “levantei”, “bebi”, 
“deitei”, “acendi” e “amei”) se relacionam com o sujeito (“eu”); ao passo que os verbos no 
pretérito imperfeito (por exemplo, “chovia” e “fazia”) se conectam a fatores do mundo exterior.   
 
  



 

Página 19 de 20 

 

 
Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 04/06/2017 às 17:28 
Nome do arquivo: Portugues 2fase-Unesp 2016-2017 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
   
1 ............ 166413 ..... Elevada ......... Português ..... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
2 ............ 166410 ..... Média............. Português ..... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
3 ............ 166418 ..... Média............. Português ..... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
4 ............ 166409 ..... Elevada ......... Português ..... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
5 ............ 166406 ..... Elevada ......... Português ..... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
6 ............ 166408 ..... Média............. Português ..... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
7 ............ 166407 ..... Média............. Português ..... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
8 ............ 166411 ..... Baixa ............. Português ..... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
9 ............ 166412 ..... Média............. Português ..... Unesp/2017 ......................... Analítica 
   
10 .......... 152738 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
11 .......... 159945 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
12 .......... 152728 ..... Baixa ............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
13 .......... 152726 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
14 .......... 152729 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
15 .......... 152727 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
16 .......... 152731 ..... Elevada ......... Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
17 .......... 152730 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
18 .......... 152733 ..... Baixa ............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
19 .......... 152732 ..... Baixa ............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
20 .......... 159933 ..... Baixa ............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
21 .......... 159934 ..... Baixa ............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
22 .......... 159935 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
23 .......... 159936 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
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24 .......... 159938 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
25 .......... 159940 ..... Elevada ......... Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
26 .......... 159937 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 
   
27 .......... 159939 ..... Média............. Português ..... Unesp/2016 ......................... Analítica 

   


