
 
 

 

1 

Literatura 
 

Exercícios sobre Arte e Literatura: conceitos iniciais 

 

Exercícios 

 

1.  

 

KUCZYNSKIEGO, P. Ilustração, 2008. Disponível em: http://capu.pl. Acesso em 3 ago. 2012. (Foto: Reprodução) 

 

O artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas 

ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kuczynskiego usa sua arte para 

a) difundir a origem de marcantes diferenças sociais. 

b) estabelecer uma postura proativa da sociedade. 

c) provocar a reflexão sobre essa realidade. 

d) propor alternativas para solucionar esse problema. 

e) retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. 
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2.  

 
Toca do Salitre – Piauí.  Disponível em: http://www.fumdham.org.br. Acesso em: 27 jul. 2010. 

 

 
Arte Urbana. Foto: Diego Singh. Disponível em: http://www.diaadia.pr.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2010. 

 

O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido 

comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens 

apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como 

a) a preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito estético. 

b) a inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos. 

c) o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. 

d) a repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. 

e) o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da elite. 
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3. Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o 

passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando,sentou-se na calçada, 

ainda úmida da chuva, e descansou na pedra o cachimbo. 

Dois ou três passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os 

lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque. 

TREVISAN, D, Uma vela para Daria, Cemitério de Elefantes, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964 (adaptado), 

 

No texto, um acontecimento é narrado em linguagem literária. Esse mesmo fato, se relatado em versão 

jornalística, com características de notícia, seria identificado em: 

a) Aí, amigão, fui diminuindo o passo e tentei me apoiar no guarda-chuva ... mas não deu. Encostei na 

parede e fui escorregando. Foi mal, cara! Perdi os sentidos ali mesmo. Um povo que passava falou 

comigo e tentou me socorrer. E eu, ali, estatelado, sem conseguir falar nada! Cruzes! Que mal! 

b) O representante comercial Dario Ferreira, 43 anos, não resistiu e caiu na calçada da Rua da Abolição, 

quase esquina com a Padre Vieira, no centro da cidade, ontem por volta do meio-dia. O homem 

ainda tentou apoiar-se no guarda-chuva que trazia, mas não conseguiu. Aos populares que 

tentaram socorrê-Ia não conseguiu dar qualquer informação. 

c) Eu logo vi que podia se tratar de um ataque. Eu vinha logo atrás. O homem, todo aprumado, de 

guarda-chuva no braço e cachimbo na boca, dobrou a esquina e foi diminuindo o passo até se 

sentar no chão da calçada. Algumas pessoas que passavam pararam para ajudar, mas ele nem 

conseguia falar. 

d) Vítima 

Idade: entre 40 e 45 anos 

Sexo: masculino 

Cor: branca 

Ocorrência: Encontrado desacordado na Rua da Abolição, quase esquina com Padre Vieira.  

Ambulância chamada às 12h34min por homem desconhecido. A caminho. 

e) Pronto socorro? Por favor,tem um homem caído na calçada da rua da Abolição, quase esquina com 

a Padre Vieira. Ele parece desmaiado. Tem um grupo de pessoas em volta dele. Mas parece que 

ninguém aqui pode ajudar. Ele precisa de uma ambulância rápido. Por favor, venham logo! 
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4. TEXTO I 

Principiei a leitura de má vontade. E logo emperrei na história de um menino vadio que, dirigindo-se à 

escola, se retardava a conversar com os passarinhos e recebia deles opiniões sisudas e bons conselhos. 

Em seguida vinham outros irracionais, igualmente bem-intencionados e bem falantes. Havia a 

moscazinha que morava na parede de uma chaminé e voava à toa, desobedecendo às ordens maternas, 

e tanto voou que afinal caiu no fogo. Esses contos me intrigaram com o [livro] Barão de Macaúbas. 

Infelizmente um doutor, utilizando bichinhos, impunha-nos a linguagem dos doutores. — Queres tu 

brincar comigo? O passarinho, no galho, respondia com preceito e moral, e a mosca usava adjetivos 

colhidos no dicionário. A figura do barão manchava o frontispício do livro, e a gente percebia que era 

dele o pedantismo atribuído à mosca e ao passarinho. Ridículo um indivíduo hirsuto e grave, doutor e 

barão, pipilar conselhos, zumbir admoestações. 

RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1986. (adaptado) 

 

 

TEXTO II 

Dado que a literatura, como a vida, ensina na medida em que atua com toda sua gama, é artificial querer 

que ela funcione como os manuais de virtude e boa conduta. E a sociedade não pode senão escolher o 

que em cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, enfrentando ainda assim os mais curiosos 

paradoxos, pois mesmo as obras consideradas indispensáveis para a formação do moço trazem 

frequentemente o que as convenções desejariam banir. Aliás, essa espécie de inevitável contrabando 

é um dos meios por que o jovem entra em contato com realidades que se tenciona escamotear-lhe. 

CÂNDIDO, A. A literatura e a formação do homem. Duas Cidades. São Paulo: Ed. 34, 2002. (adaptado). 
 

 

Os dois textos acima, com enfoques diferentes, abordam um mesmo problema, que se refere, 

simultaneamente, ao campo literário e ao social. Considerando-se a relação entre os dois textos, 

verifica-se que eles têm em comum o fato de que 

a) tratam do mesmo tema, embora com opiniões divergentes, expressas no primeiro texto por meio 

da ficção e, no segundo, por análise sociológica. 

b) foi usada, em ambos, linguagem de caráter moralista em defesa de uma mesma tese: a literatura, 

muitas vezes, é nociva à formação do jovem estudante. 

c) são utilizadas linguagens diferentes nos dois textos, que apresentam um mesmo ponto de vista: 

a literatura deixa ver o que se pretende esconder. 

d) a linguagem figurada é predominante em ambos, embora o primeiro seja uma fábula e o segundo, 

um texto científico. 

e) o tom humorístico caracteriza a linguagem de ambos os textos, em que se defende o caráter 

pedagógico da literatura. 
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5. TEXTO I  

Chão de esmeralda  

Me sinto pisando  

Um chão de esmeraldas  

Quando levo meu coração  

À Mangueira  

Sob uma chuva de rosas  

Meu sangue jorra das veias  

E tinge um tapete  

Pra ela sambar  

É a realeza dos bambas  

Que quer se mostrar  

Soberba, garbosa  

Minha escola é um catavento a girar  

É verde, é rosa 

Oh, abre alas pra Mangueira passar  

BUARQUE, C.; CARVALHO, H. B. Chico Buarque de Mangueira. Marola Edições Musicais Ltda. BMG. 1997. Disponível em: 

www.chicobuarque.com.br. Acesso em: 30 abr. 2010.  

 

TEXTO II  

Quando a escola de samba entra na Marquês de Sapucaí, a plateia delira, o coração dos componentes 

bate mais forte e o que vale é a emoção. Mas, para que esse verdadeiro espetáculo entre em cena, por 

trás da cortina de fumaça dos fogos de artifício, existe um verdadeiro batalhão de alegria: são 

costureiras, aderecistas, diretores de ala e de harmonia, pesquisador de enredo e uma infinidade de 

profissionais que garantem que tudo esteja perfeito na hora do desfile.  

AMORIM, M.; MACEDO, G. O espetáculo dos bastidores. Revista de Carnaval 2010: Mangueira. Rio de Janeiro: Estação 

Primeira de Mangueira, 2010.  

 

Ambos os textos exaltam o brilho, a beleza, a tradição e o compromisso dos dirigentes e de todos os 

componentes com a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Uma das diferenças que se 

estabelece entre os textos é que  

a) o artigo jornalístico cumpre a função de transmitir emoções e sensações, mais do que a letra de 

música.  

b) a letra de música privilegia a função social de comunicar a seu público a crítica em relação ao 

samba e aos sambistas.  

c) a linguagem poética, no Texto I, valoriza imagens metafóricas e a própria escola, enquanto a 

linguagem, no Texto II, cumpre a função de informar e envolver o leitor.  

d) ao associar esmeraldas e rosas às cores da escola, o Texto I acende a rivalidade entre escolas de 

samba, enquanto o Texto II é neutro.  

e) o Texto I sugere a riqueza material da Mangueira, enquanto o Texto II destaca o trabalho na escola 

de samba 
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Gabarito 

 

1. C 

Ao retratar a imagem de duas crianças – uma puxando um carrinho de brinquedo, e outra puxando uma 

carroça -, o artista provoca a reflexão sobre a realidade a que estão submetidas. As demais alternativas 

não podem ser consideradas apenas a partir dessa imagem. 

 

2. C 

A semelhança entre as duas imagens é, justamente, a reprodução de crenças e valores de determinadas 

épocas. 

 

3.   B 

A linguagem jornalística, por ter certo grau de formalidade e objetividade ao transmitir informações, é 

entendida na alternativa B, uma vez que o texto está informando e descrevendo o acontecimento dos 

fatos.  

 

4.   C 

Ambos os textos convergem opiniões, nesse sentido, por mais que as linguagens sejam diferentes, é 

entendido que a literatura desperta muitas outras realidades possíveis, podendo incomodar grupo de 

pessoas.  

 

5.  C 

O primeiro texto é, de modo nítido, um texto literário, enquanto o segundo é não-literário e cumpre a 

função de informar o leitor sobre os bastidores e as produções existentes no cenário carnavalesco.  


