
 

 
Especial Universidades – FUVEST e UNICAMP 

QUESTÃO 1 (FUVEST) 
Gente que mamou leite romântico pode meter o dente no rosbife* naturalista; mas em lhe cheirando a teta 
gótica e oriental, deixa logo o melhor pedaço de carne para correr à bebida da infância. Oh! meu doce leite 
romântico!  

Machado de Assis, Crônicas.  
  
*Rosbife: tipo de assado ou fritura de alcatra ou filé bovinos, bem tostado externamente e sangrante na parte central, servido em fatias.  

  
 a) A imagem do “rosbife naturalista”  empregada, com humor, por Machado de Assis, para evocar determinadas 
características do Naturalismo  poderia ser utilizada também para se referir a certos aspectos do romance O 
cortiço? Justifique sua resposta.  
  
b) A imagem do “doce leite romântico”, que se refere a certos traços do Romantismo, pode remeter também a 
alguns aspectos do romance Iracema? Justifique sua resposta.  
 
QUESTÃO 2 (FUVEST-Adaptada) 
O pequeno sentou-se, acomodou nas pernas a cabeça da cachorra, pôs-se a contar-lhe baixinho uma história. 
Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo da seca. Valia-se, pois, de 
exclamações e de gestos, e Baleia respondia com o rabo, com a língua, com movimentos fáceis de entender.  

Graciliano Ramos, Vidas secas.  
  

Considere as seguintes afirmações sobre este trecho de Vidas secas, entendido no contexto da obra, e responda 
ao que se pede.  
  
No trecho, torna-se claro que a escassez vocabular do menino contribui de modo decisivo para ampliar as 
diferenças que distinguem homens de animais.  Você concorda com essa afirmação? Justifique, com base no 
trecho, sua resposta.  
  
QUESTÃO 3 (FUVEST-Adaptada) 
Leia este trecho do poema de Vinícius de Moraes.  
  
Mensagem à poesia  
Não posso  
Não é possível  
Digam-lhe que é totalmente impossível  
Agora não pode ser  
É impossível  
Não posso.  
  
Digam-lhe que estou tristíssimo, mas não posso ir esta noite ao seu encontro.  
Contem-lhe que há milhões de corpos a enterrar  
Muitas cidades a reerguer, muita pobreza pelo mundo  
Contem-lhe que há uma criança chorando em alguma parte do mundo  
E as mulheres estão ficando loucas, e há legiões delas carpindo  
A saudade de seus homens: contem-lhe que há um vácuo  
Nos olhos dos párias, e sua magreza é extrema; contem-lhe  
Que a vergonha, a desonra, o suicídio rondam os lares, e é preciso reconquistar a vida.  
Façam-lhe ver que é preciso eu estar alerta, voltado para todos os caminhos  
Pronto a socorrer, a amar, a mentir, a morrer se for preciso.  
  
..............................................................................................................................................  

Vinícius de Moraes, Antologia poética.  
  



No trecho, o poeta expõe alguns dos motivos que o impedem de ir ao encontro da poesia. A partir da 
observação desses motivos, procure deduzir a concepção dessa poesia ao encontro da qual o poeta não poderá 
ir: como se define essa poesia? quais suas características principais? Explique sucintamente.  
 
QUESTÃO 4 (UNICAMP)  
Leia, abaixo, a letra de uma canção de Chico Buarque inspirada no romance de José de Alencar, Iracema – uma 
lenda do Ceará:  
  
Iracema voou  
Iracema voou  
Para a América  
Leva roupa de lã  
E anda lépida  
Vê um filme de quando em vez  
Não domina o idioma inglês  
Lava chão numa casa de chá  
  
  
Tem saído ao luar  
Com um mímico  
Ambiciona estudar  
Canto lírico  
Não dá mole pra polícia  
Se puder, vai ficando por lá  
Tem saudade do Ceará  
Mas não muita  
Uns dias, afoita  
Me liga a cobrar:  
– É Iracema da América  
  

 (Chico Buarque, As Cidades. Rio de Janeiro: Marola Edições Musicais Ltda.,1998.)  

  
(A) Que papel desempenha Iracema no romance de José de Alencar? E na canção de Chico Buarque?  
  
(B) Uma das interpretações para o nome da heroína do romance de José de Alencar é de que seja um anagrama  
de América. Isto é, o nome da heroína possui as mesmas letras de América dispostas em outra ordem. Partindo 
dessa interpretação, explique o que distingue a referência à América no romance daquela que é feita na canção. 
 
QUESTÃO 5 (UNICAMP) 
Leia o seguinte capítulo do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis:  
  
Capítulo XL  
  
Uma égua  
  
Ficando só, refleti algum tempo, e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Contei-vos a da visita 
imperial; disse-vos a desta casa do Engenho Novo, reproduzindo a de Matacavalos... A imaginação foi a 
companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais 
delas capaz de engolir campanhas e campanhas, correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas 
concebiam pelo vento; se não foi nele, foi noutro autor antigo, que entendeu guardar essa crendice nos seus 
livros. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera; a menor brisa lhe dava um potro, que 
saía logo cavalo de Alexandre; mas deixemos de metáforas atrevidas e impróprias dos meus quinze anos. 
Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar a minha mãe os meus amores para lhe 
dizer que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda inteira, e, ao passo 
que me assustava, abria-me uma porta de saída. «Sim, é isto, pensei; vou dizer a mamãe que não tenho vocação, 
e confesso o nosso namoro; se ela duvidar, conto-lhe o que se passou outro dia, o penteado e o resto...»  
  

(Dom Casmurro, em Machado de Assis, Obra Completa em quatro volumes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008: p. 975.)  

  
(A) Explique a metáfora empregada pelo narrador, neste capítulo, para caracterizar sua imaginação.  



  
(B) De que maneira a imaginação de Bentinho, assim caracterizada, se relaciona com a temática amorosa neste 
capítulo? E no romance? 
 
QUESTÃO 6 (UNICAMP) 
Carlos Drummond de Andrade reescreve a famosa “Canção do exílio” de Gonçalves Dias, na qual o poeta 
romântico idealiza a terra natal distante:  
  
Nova canção do exílio  
A Josué Montello  
  
Um sabiá  
na palmeira, longe.  
Estas aves cantam  
um outro canto.  
  
O céu cintila  
sobre flores úmidas.  
Vozes na mata,  
e o maior amor.  
  
Só, na noite,  
seria feliz:  
um sabiá,  
na palmeira, longe.  
  
Onde tudo é belo  
e fantástico,  
só, na noite,  
seria feliz.  
(Um sabiá,  
na palmeira, longe.)  
  
Ainda um grito de vida e  
voltar  
para onde tudo é belo  
e fantástico:  
a palmeira, o sabiá,  
o longe.  
   

(A rosa do povo, em Carlos Drummond de Andrade, Poesia e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988, p.117.)  
  
(A) Além de expatriação, a palavra exílio significa também “lugar longínquo” e “isolamento do convívio social”.  
Quais palavras expressam estes dois últimos significados no poema de Drummond?  
  
(B) Como o eu lírico imagina o lugar para onde quer voltar?  
 


