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Simulado 04 
 
01.  
[...] Quando o amor não lhe sorrir — vem que o samba está na 
hora!  
Quando o medo lhe bater — vem que o samba vai descer!  
Quando tudo lhe faltar — vem que o samba vai passar!  
Vai sair com suas cores  
Seus enredos, seus amores  
Seus pastores mais gentis  
Com sua porta-bandeira  
Evoluindo faceira Para a cidade feliz... [...] 

                                                                                “Desafio”, de 
Baden Powell e Vinicius de Moraes.  

Vinicius de Moraes foi um dos grandes nomes da Bossa Nova e 
fez parceria com diversos artistas, como Tom Jobim, Carlos 
Lyra, Baden Powell e Toquinho. O texto anterior é uma das dez 
canções inéditas do poeta, encontradas em 2013, e traz 
recursos expressivos que caracterizam esse gênero, tais como 
a: 
a) Metalinguagem, que permite ao compositor refletir sobre a 
natureza musical da canção.  
b) Presença de anáforas e aliterações, que reforçam a cadência 
rítmica explorada nas rimas.  
c) Linguagem denotativa associada a recursos estilísticos, com 
o objetivo de explorar a sonoridade.  
d) Linguagem poética rica em recursos imagéticos, em 
detrimento do caráter sonoro dos versos.  
e) Opção pela escrita em versos, agrupados em estrofes, marca 
exclusiva da expressão estética musical. 
 

02. 
 

A Ideia 
 

De onde ela vem?! De que matéria bruta 
Vem essa luz que sobre as nebulosas  
Cai de incógnitas criptas misteriosas  
Como as estalactites duma gruta?!  
 

Vem da psicogenética e alta luta  
Do feixe de moléculas nervosas,  
Que, em desintegrações maravilhosas,  
Delibera, e depois, quer e executa!  
 

Vem do encéfalo absconso que a constringe,  
Chega em seguida às cordas do laringe,  
Tísica, tênue, mínima, raquítica...  
 

Quebra a força centrípeta que a amarra,  
Mas, de repente, e quase morta, esbarra  
No mulambo da língua paralítica!  
 

ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. São Paulo: Ática, 2005. P. 54.  
 

Augusto dos Anjos faz parte do grupo de autores que foram 
enquadrados no que se convenciona chamar de Pré-
Modernismo. Este não é um movimento literário com 
características próprias, e sim um agrupamento de autores que 
escreviam obras que não se encaixavam completamente na 
produção daquela época. Lendo o soneto “A Ideia”, pode-se 
inferir que a obra do poeta: 
a) Pode ser encaixada no modelo simbolista porque trata da 
morte, o que leva a um aspecto espiritual da existência.  

b) Apresenta dilemas e um embate entre a natureza pecadora 
do homem e a sua teórica vocação para o divino.  
c) Trabalha a associação de ideias, antecipando a poesia de 
cunho social que seria popular posteriormente.  
d) Trata de aspectos regionais, usando termos de difícil 
compreensão associados à variação linguística.  
e) Apresenta temáticas e termos de cunho científico que se 
assemelham à estética pós-moderna. 
 

03. 
 

Uma tarde plena  
 

[...] O ônibus, na brisa, como embandeirado, avançava. O 
saguim começou a comer biscoito. O saguim coçou rapidamente 
a redonda orelha com a perna fina de trás. O saguim guinchou. 
[...] despertando nos ônibus opostos caras que se espantavam 
e que não tinham tempo de averiguar se tinham mesmo visto o 
que tinham visto. [...] Foi nesse ambiente de família feliz que um 
caminhão quis passar à frente do ônibus, houve quase encontro 
fatal, os gritos. Todos saltaram depressa.  
A senhora, atrasada, com hora marcada, tomou um táxi. Só no 
táxi lembrou-se de novo do saguim. E lamentou com um sorriso 
sem graça que – sendo os dias que correm tão cheios de 
notícias nos jornais e com tão poucas para ela – tivessem os 
acontecimentos se distribuído tão mal a ponto de um saguim e 
um quase desastre sucederem na mesma hora. [...]  
 

LISPECTOR, Clarice. Uma tarde plena. In: ______. O primeiro beijo e outros 
contos. 18. ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 

Clarice Lispector deixa sua marca na literatura brasileira ao 
expor as sutilezas que envolvem a existência humana. 
Considerando o trecho do conto, a narradora: 
a) Reitera palavras para facilitar a leitura, a fim de levar o leitor 
a entender o processo epifânico presente no fragmento.  
b) Retoma uma característica naturalista pelo uso de um animal 
e pelo fato de o saguim ter sido marcante para a personagem.  
c) Utiliza uma linguagem simples, repetindo palavras de fácil 
compreensão e com conectores comuns, a fim de priorizar a 
percepção da personagem.  
d) Privilegia uma linguagem rebuscada e com muitas 
digressões, por meio do fluxo de consciência.  
e) Evidencia características típicas da geração a que pertence, 
como o laconismo e a sintaxe concisa. 
 

04. 
 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. A gente se 
acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra 
vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo 
a gente se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha 
para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, 
porque não abre as cortinas, logo a gente se acostuma a 
acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece 
o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. [...] A gente se 
acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a 
guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E, 
aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de 
paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo 
dia da guerra, dos números, da longa duração.  

COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 
(adaptado)  

 



Na crônica de Marina Colasanti, a repetição do trecho “a gente 
se acostuma” configura-se como uma estratégia argumentativa 
que objetiva: 
 

a) Convencer o leitor de que se deve ser rebelde e avesso ao 
comportamento passivo institucionalizado na sociedade.  
b) Provocar uma reflexão sobre o espírito de conformidade e 
passividade aos quais as pessoas são submetidas no cotidiano.  
c) Advertir o leitor mais idoso sobre o surgimento de uma 
sociedade mais harmônica, humanizada e menos violenta.  
d) Incentivar o leitor a acostumar-se com a sensação de inércia 
derivada do comodismo contemporâneo.  
e) Instruir o leitor mais jovem a tornar-se conformado e 
negligente com a sensação de bem-estar. 
 

05. 
ZÉ (Olhando a igreja): — É essa. Só pode ser essa.  
(Rosa para também, junto aos degraus, cansada, enfastiada e 
deixando já entrever uma revolta que se avoluma). [...]  
ROSA (Olha-o com raiva e vai sentar-se num dos degraus.  
Tira o sapato): — Estou com cada bolha d'água no pé que dá 
medo.  
ZÉ: — Eu também. (Contorce-se num grito de dor. Despe uma 
das mangas do paletó). Acho que os meus ombros estão em 
carne viva.  
ROSA — Bem feito. Você não quis botar almofadinhas, como eu 
disse. [...]  
ZÉ: — Não era direito. Eu prometi trazer a cruz nas costas, como 
Jesus. E Jesus não usou almofadinhas.  
 

GOMES, Dias. O pagador de promessas. 29. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1986.  

Nesse trecho, o que caracteriza O pagador de promessas como 
pertencente ao gênero dramático é o(a): 
 

a) Uso de nomes populares, como Zé e Rosa, para denominar 
os protagonistas.  
b) Presença de rubricas, indicações que facilitam o 
desenvolvimento da cena.  
c) Participação intensa do narrador na construção da história.  
d) Tom confessional e melancólico da personagem Rosa.  
e) Ausência de enunciados interrogativos nas falas. 
 

06.  
Verde lagarto amarelo [...] “Esse menino transpira tanto, meus 
céus! Acaba de vestir roupa limpa e já começa a transpirar, nem 
parece que tomou banho. Tão desagradável!” Minha mãe não 
usava a palavra suor que era forte demais para seu vocabulário, 
ela gostava das belas palavras, das belas imagens. [...] Eduardo 
se conservava limpo como se estivesse numa redoma. Podia 
rolar na terra e não se conspurcava, nada chegava a sujá-lo 
realmente. Eu não. Com a maior facilidade me corrompia 
lustroso e gordo, o suor a escorrer. Não queria suar, não queria, 
mas o suor medonho não parava de escorrer, suor de bicho 
venenoso, traiçoeiro, malsão. Enxugava depressa a testa, o 
pescoço, tentava num último esforço salvar ao menos a camisa. 
[...] Era menino ainda mas houve um dia em que quis morrer 
para não transpirar mais.  

[...] TELLES, Lygia Fagundes. Verde lagarto amarelo. In: ______. Seleta. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1971. (adaptado).  

 

No fragmento apresentado, a escritora opta pelo aspecto 
narrativo-descritivo com habilidade técnica e finalidade temática. 
Essa estratégia permite: 
a) Perceber como a mãe, mesmo tentando ser sutil, era 
impaciente com o narrador pelo fato de ele suar, levando-o a se 
desesperar à medida que o suor aumentava.  
b) Revelar o caráter duvidoso do narrador, levando-o a sentir-se 
humilhado e deprimido a ponto de desejar a própria morte para 
amenizar o sofrimento causado pelo suor. 
c) Interpretar que o narrador exagera quando descreve o seu 
suor, porque deseja chamar a atenção da mãe para si, uma vez 
que percebe a preferência dela por Eduardo.  
d) Mostrar como a mãe é uma figura fria e indiferente, quando 
se trata do sofrimento do filho, banalizando um problema que 
causa abalo emocional no narrador.  
e) Constatar que o narrador preferiria chorar a suar tão 
intensamente, por não se importar com a opinião de sua mãe 
nem com a de Eduardo. 

 

07.  
 

Explicação de poesia sem ninguém pedir  
 

Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica,  
mas atravessa a noite, a madrugada, o dia,  
atravessou minha vida,  
virou só sentimento.  
 

PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2003.  
 

No poema anterior, de Adélia Prado, identificam-se como traços 
da estética modernista o(a): 
a) Presença do verso livre e da temática prosaica.  
b) Preciosismo vocabular e o uso de hipérbatos.  
c) Uso da redondilha menor e do verso branco.  
d) Vocabulário prolixo e a liberdade formal.  
e) Sentimentalismo e o rigor formal. 
 

08.  
 

Traduzir-se  
Uma parte de mim 
 é todo mundo;  
outra parte é ninguém: 
 fundo sem fundo. [...]  
 

Uma parte de mim é só vertigem:  
outra parte, 
 linguagem.  
[...] Traduzir-se uma parte  
na outra parte —  
que é uma questão de vida ou morte —  
será arte?  

GULLAR, Ferreira. Traduzir-se. In: ______. Na vertigem do dia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2017. p. 30.  

A interpretação do poema permite inferir valores sociais e 
humanos que: 
a) Comunicam a ausência de contradições na composição da 
fala poética. 
b) Apresentam o microcosmo de um eu lírico fragmentado entre 
disparidades.  
c) Revelam um eu lírico uníssono e desprovido de fragmentação 
interior.   
d) Expõem uma visão de mundo onde os enigmas são facilmente 
elucidados.  
e) Apontam a linguagem e a vertigem como partes de um 
mosaico regular do mundo. 
 

09. 
Eu cheguei a entender perfeitamente a língua da Bruzundanga, 
isto é, a língua falada pela gente instruída e a escrita por muitos 
escritores que julguei excelentes; mas aquela em que escreviam 
os literatos importantes [...], nunca consegui entender, porque 
redigem eles as suas obras [...] em outra muito diferente da 
usual, outra essa que consideram como sendo a verdadeira, a 
lídima, justificando isso por ter feição antiga de dous séculos ou 
três. Quanto mais incompreensível é ela, mais admirado é o 
escritor que a escreve, por todos que não lhe entenderam o 
escrito. Na Bruzundanga, há a literatura oral e popular de 
cânticos, hinos, modinhas, fábulas etc.; mas todo esse folk-lore 
não tem sido coligido e escrito, de modo que, dele, pouco lhes 
posso comunicar.  
 

BARRETO, Lima. Os Bruzundangas. Belo Horizonte: Garnier, 1998. p. 20. 
(adaptado)  

Em Os Bruzundangas, Lima Barreto versa, com ironia, sobre 
diversos aspectos da Bruzundanga, uma pátria fictícia que 
apresenta muitas semelhanças com o Brasil. No trecho anterior, 
que se refere à literatura produzida em Bruzundanga, o narrador: 
a) Atesta que os literatos mais admirados do país eram os que 
usavam em seus livros uma linguagem prosaica, distante da 
linguagem culta da população.  
b) Observa que os considerados bons escritores, em 
Brunzundanga, enriqueciam suas obras com o folclore do país e 
uma linguagem rebuscada. 
c) Afirma que a linguagem utilizada pelos literatos respeitados 
não era compartilhada pela maioria da população da 
Bruzundanga.   



d) Julga sua avaliação como superficial, pois não chegou a 
entender perfeitamente a língua falada e escrita pela parcela 
culta da população.  
e) Utiliza, para julgar os escritores da Bruzundanga, o mesmo 
critério que alçava os literatos respeitados à fama. 
 

10. 
Hoje fui ao túmulo de Gina e de longe já vi as rosas vermelhas 
espetadas na jarra do lado esquerdo, Oriana veio ontem. [...] 
Fiquei um tempo olhando suas rosas vermelhonas, 
completamente desabrochadas. Um pouco mais de sol nessas 
corolas e em meio do perfume virá aquele cheiro que vem dos 
mortos quando também eles começam a amadurecer. Não nas 
narinas, eu disse. Fui buscar o corpo depois da autópsia, já não 
era mais a pequena Gina, agora era o corpo com aquele algodão 
atochado no nariz, tira isso! O enfermeiro obedeceu, apático. [...] 
Sua filha? Ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça e então me 
recomendou, caso precise, a senhora depois arruma outro 
algodão. Não precisou, até o fim Gina ficou com suas narinas 
livres para voltar a respirar se quisesse. Não quis. Está certo, foi 
feita a sua vontade, ela era voluntariosa, quando resolvia uma 
coisa, hein?  
 

TELLES, Lygia Fagundes. Uma branca sombra. In: ______. A noite escura e 
mais eu.  São Paulo: Companhia das Letras, 2009.   

 

A literatura de Lygia Fagundes Telles é pródiga na apresentação 
de experiências emocionais profundas nas vivências de suas 
personagens. No fragmento, a narradora enfatiza o(a): 
a) Sentimento de completude gerado pela perda da filha.  
b) Carinho que guarda pela figura feminina de Oriana.  
c) Comportamento obediente da personagem Gina.  
d) Teimosia presente no temperamento da filha.   
e) Visão estereotipada das relações familiares. 
 

Gabarito 
01 – B / 02 – E / 03 – C / 04 – B / 05 – B / 06 – A / 07 – A /  
08 – B / 09 – C / 10 – D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


