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Simulado 03 
 

01.      Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o 
segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado 
ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um 
soldado amarelo não lhe pisava o pé não. O que lhe amolecia 
o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles 
cambões pesados, não envergaria o espinhaço não, sairia dali 
como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria 
um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não. O soldado 
amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as 
costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de 
cangaceiros e faria estragos nos homens que dirigiam o soldado 
amarelo. Não ficaria um para semente. Era a ideia que lhe fervia 
na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a 
cachorrinha. Fabiano gritou, assustando o bêbado, os tipos que 
abanavam o fogo, o carcereiro e a mulher que se queixava das 
pulgas. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. 
Deveria continuar a arrastá-los? Sinhá Vitória dormia mal na 
cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o 
pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão 
invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um 
soldado amarelo. 

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 71. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Record, p. 
37-38. 

 

Por meio das vivências das personagens de obras 
literárias como Vidas secas, pode-se reconhecer a presença de 
valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no 
patrimônio literário nacional. Com base nisso e na leitura do 
texto anterior, é possível perceber que a personagem Fabiano: 
a) demonstra incapacidade de compreender o mundo em que 
vive, pois o considera um espaço desprezível. 
b) mostra incompreensão de sua condição de inferioridade 
frente ao poder constituído. 
c) encara a realidade do Sertão com encantamento e tem como 
ideal de vida a sua independência socioeconômica. 
d) se apresenta como um indivíduo desejoso de ser sujeito do 
seu destino. 
e) revela um duplo comportamento, de faces antagônicas: age 
no espaço público com franqueza e, diante da família, com 
dissimulação. 
 
02. 

Soneto de fidelidade 

De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 
 

Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento 

 

E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 

Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 
Vinicius de Moraes. Disponível em: <http://pensador.uol.com.br>. Acesso em: 1o 

mar. 2013 

Vinicius de Moraes completa o grupo dos principais poetas da 
Segunda Geração do Modernismo brasileiro. Poeta 
espiritualista desenvolve uma poesia intimista e reflexiva, de 
profunda sensibilidade feminina, reforça a tendência de sua 
geração. Contudo, a sua obra trilha caminhos próprios, 
caminha cada vez mais para uma percepção material da vida, 
do amor e da mulher. Partindo de uma poesia religiosa e 
idealizante, chega a ser um dos poetas mais sensuais de nossa 
literatura. Além de tais aspectos, soube explorar também 
a noção de finitude do sentimento que tanto cantou em seus 
sonetos, o que se pode observar nos versos: 
a) "De tudo ao meu amor serei atento Antes, e com tal zelo, e 
sempre, e tanto" 
b) "Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor hei de 
espalhar meu canto" 
c) "E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, 
angústia de quem vive" 
d) "E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar ou seu 
contentamento" 
e) "Eu possa me dizer do amor (que tive): Que não seja imortal, 
posto que é chama. Mas que seja infinito enquanto dure" 
 

03. 
Manifesto Antropófago 

Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 
Filosoficamente. 

# # # 
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os 
individualismos, de todos os coletivismos. De todas as religiões. 
De todos os tratados de paz. 

# # # 
Tupy, or not tupy that is the question. 

# # # 
Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos. 

# # # 
Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do 
antropófago. 

# # # 
Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitos 
postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com 
outros sustos da psicologia impressa. 

# # # 
O que atrapalhava a verdade era a roupa, o impermeável entre 
o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem 
vestido. O cinema americano informará. 

# # # 
[...] 
Contra as elites vegetais. Em comunicação com o solo. 

# # # 
Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O índio 
vestido de Senador do Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando 
nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos portugueses. 

# # # 
[..] 
Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o 
Brasil tinha descoberto a felicidade. 

# # # 
[...] 
A alegria é a prova dos nove. 

# # # 
[..] 



Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por 
Freud – a realidade sem complexos, sem loucura, sem 
prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. 

Em Piratininga – ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha. – 
Revista de Antropologia, nº 1, ano 1, maio de 1928. 

 

É possível perceber a permanência do essencial do pensamento 
antropofágico oswaldiano: 
a) na Bossa Nova de Tom Jobim e Vinicius de Moraes sobretudo 
pela sofisticação melódica e poética. 
b) na Tropicália de Caetano Veloso e Gilberto Gil pela mistura 
do som da guitarra elétrica aos ritmos da MPB. 
c) na Jovem Guarda de Roberto e Erasmo Carlos pela maneira 
original como eles se valeram do rock americano de Elvis 
Presley e inglês dos Beatles. 
d) no Mangue Beat de Chico Science e Fred Zero Quatro pela 
maneira como eles puseram a capital pernambucana no cenário 
da música regional brasileira. 
e) na música politizada de Chico Buarque pelo caráter 
construtivo e cronístico de que a linguagem se reveste. 
 

04. 
TEXTO I 
 

O meu nome é Severino, 
não tenho outro de pia. 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria; 
como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria 
do finado Zacarias, 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a vossas senhorias? 

MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1994 (fragmento) 
 

TEXTO II 

João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, 
ao retirante Severino, que, como o Capibaribe, também segue 
no caminho do Recife. A auto apresentação do personagem, na 
fala inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais 
se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos 
são sempre partilhados por outros homens. 

SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro, Topbooks, 
1999 (fragmentos) 

 

Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na 
análise crítica (Texto II), observa-se que a relação entre o texto 
poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para 
um problema social expresso literariamente pela pergunta: 
"Como então dizer quem fala / ora a vossas senhorias?". A 
resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da: 
a) descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem-
narrador. 
b) construção da figura do retirante nordestino com um homem 
resignado com a sua situação. 
c) representação, na figura do personagem-narrador, de outros 
Severinos que compartilham sua condição. 
d) apresentação do personagem-narrador como uma projeção 
do próprio poeta em sua crise existencial. 
e) descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de 
ser descendente do coronel Zacarias. 
 

05. 
Prefácio interessantíssimo 

Leitor: 

Está fundado o Desvairismo.  Este prefácio, apesar de 
interessante, inútil. 
Alguns dados. Nem todos. Sem conclusões. Para quem me 
aceita são inúteis ambos. Os curiosos terão o prazer em 
descobrir minhas conclusões, confrontando obra e dados. Para 

que me rejeita trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já 
não aceitou. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar 
tudo que meu inconsciente me grita. Penso depois: não só para 
corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste 
Prefácio interessantíssimo. [...] Que Arte não seja porém limpar 
versos de exageros coloridos. Exagero: símbolo sempre novo da 
vida como sonho. Por ele vida e sonho se irmanaram. E, 
consciente, não é defeito, mas meio legítimo de expressão. [...] 
ANDRADE, Mário de. Prefácio ao livro Pauliceia desvairada. In: RODRIGUES, A. 

Medina et al. 
Antologia da Literatura Brasileira: textos comentados. São Paulo: Marco, 1979. p. 

28,32. 
 

Reconhecendo os procedimentos de construção do texto 
modernista e relacionando as informações contidas no “Prefácio 
interessantíssimo”, que tem por objetivo expor e defender 
princípios de caráter coletivo e definir a estética modernista, 
pode-se dizer seguramente que Mário de Andrade escreveu 
a) uma carta aberta. 
b) um ensaio literário. 
c) uma resenha crítica. 
d) um manifesto. 
e) um artigo de opinião. 
 

06. 
O homem que escreveu um país 

Obra do escritor, ainda hoje, contribui para 
interpretar o Brasil 

 
O autor, fotografado pela mulher Zélia Gattai, trabalha na casa do Rio Vermelho, 

em Salvador, na Bahia, onde morava com a família Zélia Gattai / Divulgação 
Casa de Jorge Amado. 

No prefácio do livro Mar Morto (1936), Jorge Amado escreveu: 
“Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. 
Os velhos marinheiros que remendam velas, os mestres de 
saveiros, os pretos tatuados (...). O povo de Iemanjá tem muito 
que contar”. Ele, que queria apenas relatar os causos de uma 
região do Nordeste brasileiro, acabou por retratar e construir a 
identidade de um país povoado por negras fogosas, brancas 
pudicas e elitistas, políticos, trabalhadores, meninos de rua, 
pescadores, bêbados, terreiros e mães de santo. As histórias de 
Amado, que foram escritas num ritmo quase ininterrupto entre 
os anos de 1931 e 1997, ajudaram a disseminar a cultura 
brasileira pelo mundo, impulsionaram a produção literária nos 
países africanos de língua portuguesa e, ainda hoje, contribuem 
para um entendimento mais amplo do que é ser brasileiro.  
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/o-homem-que-escreveu-um-pais-

5617139>. 
Acesso em 29 Jul. 2012. 

 

Com base no texto anterior, podemos perceber que a obra em 
prosa de Jorge Amado: 
a) procurou traçar as cores e cheiros do Brasil, delineando os 
aspectos de um povo mestiço, religioso, que sobrevivia em meio 
à riqueza do café. 
b) ratificava as figuras idealizadas por José de Alencar e 
Gonçalves de Magalhães na prosa romântica do século XIX. 
c) pode ser lida como um mito fundador de nossa brasilidade, 
pois é vista como um exemplo máximo do discurso panfletário 
em nossa literatura. 
d) incluiu temas da luta política e do candomblé, elementos 
temáticos que muito o ajudaram a disseminar a sua literatura nos 
países africanos. 



e) descartou o diálogo com outras artes como a pintura e a 
música. 
 

07. 
     O período literário conhecido como Pré-Modernismo situa-se, 
aproximadamente, nas duas primeiras décadas do século XX, 
precedendo o movimento modernista de 1922. Na verdade, o 
Pré-Modernismo não corresponde a uma escola literária, mas 
sim a um confluir de escritores que, não correspondendo a 
nenhuma das estéticas de fins do século XIX, tiveram uma 
produção de impacto, apresentando novas vertentes estilísticas 
e/ou temáticas em nossa literatura. Entre os principais autores 
desse período estão Lima Barreto, João do Rio, Augusto dos 
Anjos, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. 

NASCIMENTO, Anderson Ulisses S. Pré-Modernismo. Globo Educação. 
Disponível em: <http://educacao.globo.com>. Acesso em: 4 jul. 2016. (adaptado) 

 

Na literatura, o Pré-Modernismo divergiu de outros movimentos 
porque: 
a) foi uma escola literária que ocorreu de forma homogênea em 
todos os países de língua portuguesa. 
b) antecipou, com Euclides da Cunha, a desconstrução da 
linguagem formal que caracterizaria o Modernismo. 
c) tematizou a escravidão no Rio de Janeiro, tendo Lima Barreto 
como um dos seus principais representantes. 
d) serviu como apoio à vanguarda modernista por meio da obra 
de Monteiro Lobato, entusiasta do movimento de 1922. 
e) adiantou alguns aspectos que caracterizaram, 
posteriormente, os modernistas, embora não se configure como 
escola literária. 
 

08. 
4º Motivo da Rosa 

Não te aflijas com a pétala que voa: 
também é ser, deixar de ser assim. 
Rosas verás, só de cinzas franzida, 

mortas, intactas pelo teu jardim. 
Eu deixo aroma até nos meus espinhos 
ao longe, o vento vai falando de mim. 

E por perder-me é que vão me lembrando, 
por desfolhar-me é que não tenho fim. 

(MEIRELES, Cecília. Obra poética. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967. p. 308.)                                                                                                                                                        
 

Cecília Meireles desenvolveu em sua obra as tendências da 
corrente espiritualista da segunda geração do Modernismo 
brasileiro. Sua poética é caracterizada por uma intima relação 
entre questões existencialistas e elementos da natureza. 
No poema anterior, a rosa, imagem recorrente na obra da 
poetisa, metaforiza a: 
a) enfermidade da vida e o sentimento de derrota do eu lírico 
diante da sua finitude. 
b) angústia do eu lírico por não ser capaz de ultrapassar os 
limites impostos pelo tempo. 
c) morte, presente em todos os caminhos percorridos pelo eu 
lírico. 
d) transitoriedade da existência e o consequente desespero do 
eu lírico. 
e) força do tempo e a tentativa do eu lírico de eternizar-se. 
 

09. 

 
O pescador, de Pierre-Auguste Renoir 

O Impressionismo foi um estilo de pintura caracterizado pela 
busca de maior naturalidade em sua composição. Além de 
Monet, Degas e Renoir, outros artistas passaram a explorar 
novas possibilidades para definir um novo conceito estético. 
Nesse estilo, era uma marca definidora: 
a) o uso da cor preta, dando contornos mais nítidos aos objetos. 

b) a busca do retrato fiel, preso nos conceitos classicizantes da 
arte. 
c) a recorrência às pinceladas rápidas sem contorno definido sob 
uma luz artificial. 
d) a busca de paisagens com amplitude espacial e submetida 
aos efeitos da luz natural. 
e) o retrato da mesma paisagem em diferentes momentos para 
captar as diferentes emoções do pintor. 
 

10.  
Psicologia do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênese da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 
Produndissimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância... 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

Que se escape da boca de um cardíaco 
Já o verme – este operário das ruínas – 

Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 

Na frialdade inorgânica da terra! 
(Augusto dos Anjos) 

 

O pré-modernismo foi um período de transição na literatura 
brasileira, momento em que o sincretismo foi a marca e o reflexo 
disso é a mistura de vários estilos como exemplificado no soneto 
de Augusto dos Anjos. Tal mistura revela-se, principalmente, 
por: 
a) haver elementos árcades e barrocos no poema conduzindo a 
uma reflexão acerca do “carpe diem” em que se revela a 
consciência da brevidade da existência.  
b) ser, o soneto apresentado, constituído de elementos 
romântico-byronianos na composição e modernistas pelo uso do 
verso livre e branco. 
c) estar o poema constituído por elementos naturalistas, 
românticos e parnasianos pelo cientificismo, pessimismo e 
formalismo, respectivamente. 
d) haver, na composição, princípios de um certo cientificismo 
renascentista associado ao gosto pelas formas fixas do 
parnasianismo sem eliminar a presença de estruturas poéticas 
modernistas. 
e) ser, o poema, um bom exemplo do conceptismo barroco 
associado ao formalismo romântico e sentimentalidade 
parnasiana. 
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