
 

Especial Universidades – FUVEST e UNICAMP 

 

1. Nessa propaganda do dicionário Aurélio, a expressão “bom pra burro” é polissêmica, e remete a uma 

representação de dicionário. 
a) Qual é essa representação? Ela é adequada ou inadequada? Justifique. 
b) Explique como o uso da expressão “bom pra burro” produz humor nessa propaganda. 

 

 

2. Nessa tirinha da famosa Mafalda do argentino Quino, o humor é construído fundamentalmente por um produtivo 

jogo de referência. 
 
a) Explicite como o termo ‘estrangeiro’ é entendido pela personagem Mafalda e pelo personagem Manolito. 
 
b) Identifique duas palavras que, nessa tirinha, contribuem para a construção desse jogo de referência, explicando o 
papel delas. 
 

3. Examine esta propaganda de uma empresa de certificação digital (mecanismo de segurança que 

garante autenticidade, confidenciabilidade e integridade às informações eletrônicas). 



 

a) Aponte a relação de sentido que existe entre a mensagem verbal e a imagem. 
 
b) Forme uma frase correta e coerente com base em um verbo derivado da palavra “burocracia”. 
 
c) “Estar com os dias contados” é uma das dezenas de locuções formadas a partir do substantivo 
“dia”. Crie uma frase em que apareça uma dessas locuções (sem repetir, é claro, a locução utilizada na propaganda acima). 

 
 

4. Nessa propaganda, há uma interessante articulação entre palavras e imagens. 

 

 
 
a) Explique como as imagens ajudam a estabelecer as relações metafóricas no enunciado “Mesmo que o globo fosse 
quadrado, O GLOBO seria avançado”. 
 
b) Indique uma característica atribuída pela propaganda ao produto anunciado. Justifique. 
 

5.Leia os seguintes versos de “Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso, e, em seguida, os dois comentários em que os 

autores explicam por que essa canção é uma de suas prediletas. 
 
Caminhando contra o vento 
Sem lenço e sem documento 
No sol de quase dezembro 



Eu vou 
O sol se reparte em crimes 
Espaçonaves, guerrilhas 
Em cardinales bonitas 
Eu vou 
Em caras de presidentes 
Em grandes beijos de amor 
Em dentes, pernas, bandeiras 
Bomba e Brigitte Bardot 
(...) 
Ela pensa em casamento 
E eu nunca mais fui à escola 
Sem lenço e sem documento 
Eu vou 
Eu tomo uma coca-cola 
Ela pensa em casamento 
E uma canção me consola 
Eu vou 
Por entre fotos e nomes 
Sem livros e sem fuzil 
Sem fome, sem telefone 
No coração do Brasil 
(...) 
http://www.caetanoveloso.com.br 

 
I. “A linguagem era nova, cheia de referências visuais, e tudo estava ali, combinando temas que 
nem sempre pareciam combinar: despreocupação, engajamento político, tecnologia, lirismo... .” 
Laura de Mello e Souza. Adaptado. 
 
a) Transcreva um verso* que ilustre, de modo mais expressivo, o que está sublinhado nesse 
comentário. Justifique sua escolha. 
*(verso = uma linha.) 

 
II. “A canção era importante pela força mágica de afirmar a potência criativa da vida em meio à 
fragmentação do mundo.” Jurandir Freire Costa. Adaptado. 
 
b) Transcreva um verso que exemplifique, de modo mais evidente, o que está sublinhado nesse 
comentário. Justifique sua escolha. 

 

 
 
 

6. Considere o seguinte excerto de O cortiço, de Aluísio Azevedo, e responda ao que se pede. 

(...) desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranquila seriedade de 
animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração, e Rita preferiu no 
europeu o macho de raça superior. O cavouqueiro, pelo seu lado, cedendo às imposições 
mesológicas, enfarava a esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, a 
volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu 
lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. 
 
Tendo em vista as orientações doutrinárias que predominam na composição de O cortiço, identifique e explique aquela 
que se manifesta no trecho a e a que se manifesta no trecho b, a seguir: 
 
a) “o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração”. 
b) “cedendo às imposições mesológicas”. 
 
 

7. No excerto abaixo, o romance Iracema é aproximado da narrativa bíblica: 

Em Iracema, (...) a paisagem do Ceará fornece o cenário edênico para uma adaptação do mito da Gênese. Alencar 
aproveitou até o máximo as similaridades entre as tradições indígenas e a mitologia bíblica (...). Seu romance 
indianista (...) resumia a narrativa do casamento inter-racial, porém (...) dentro de um quadro estrutural pseudo-
histórico mais sofisticado, derivado de todo um complexo de mitos bíblicos, desde a Queda Edênica ao nascimento 
de um novo redentor. (David Treece, Exilados, aliados, rebeldes: o movimento indianista, a política 

indigenista e o Estado-Nação imperial. São Paulo: Nankin/Edusp, 2008: p. 226, 258-259.) 

 
Partindo desse comentário, responda às questões: 
 



a) Que associação se pode estabelecer entre os protagonistas do romance e o mito da Queda com a consequente 
expulsão do Paraíso? 
 
b) Qual personagem poderia ser associada ao “novo redentor”? Por quê? 
 

8. Leia o seguinte comentário a respeito de O Cortiço, de Aluísio Azevedo: 

 
Com efeito, o que há n' O Cortiço são formas primitivas de amealhamento*, a partir de muito pouco ou quase nada, 
exigindo uma espécie de rigoroso ascetismo inicial e a aceitação de modalidades diretas e brutais de exploração, 
incluindo o furto (...) como forma de ganho e a transformação da mulher escrava em companheira-máquina. (...) 
Aluísio foi, salvo erro meu, o primeiro dos nossos romancistas a descrever minuciosamente o mecanismo de 
formação da riqueza individual. (...) N' O Cortiço [o dinheiro] se torna implicitamente objeto central da narrativa, cujo 
ritmo acaba se ajustando ao ritmo da sua acumulação, tomada pela primeira vez no Brasil como eixo da composição 
ficcional. (Antonio Candido, De cortiço a cortiço. In: O discurso e a cidade. São Paulo: Duas Cidades, 1993, p. 129-3.) 

 

*amealhar: acumular (riqueza), juntar (dinheiro) aos poucos 
 
a) Explique a que se referem o rigoroso ascetismo inicial da personagem em questão e as modalidades diretas e 
brutais de exploração que ela emprega. 
 
b) Identifique a “mulher escrava” e o modo como se dá sua transformação “em companheira-máquina”. 
 

9. O excerto abaixo, de Vidas Secas, trata da personagem sinha Vitória: 

Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, era ridícula. Sinha Vitória ofendera-se gravemente com a 
comparação, e se não fosse o respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado. Efetivamente os sapatos 
apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos. Equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de meio 
palmo. Devia ser ridícula, mas a opinião de Fabiano entristecera-a muito. Desfeitas essas nuvens, curtidos os 
dissabores, a cama de novo lhe aparecera no horizonte acanhado. Agora pensava nela de mau 
humor. Julgava-a inatingível e misturava-a às obrigações da casa. (...) Um mormaço levantava-se da terra queimada. 
Estremeceu lembrando-se da seca (...). Diligenciou afastar a recordação, temendo que ela virasse realidade. (...) 
Agachou-se, atiçou o fogo, apanhou uma brasa com a colher, acendeu o cachimbo, pôs-se a chupar o canudo de 
taquari cheio de sarro. Jogou longe uma cusparada, que passou por cima da janela e foi cair no terreiro. Preparou-se 
para cuspir novamente. Por uma extravagante associação, relacionou esse ato com a lembrança da cama. Se o 
cuspo alcançasse o terreiro, a cama seria comprada antes do fim do ano. Encheu a 
boca de saliva, inclinou-se – e não conseguiu o que esperava. Fez várias tentativas, inutilmente. (...) Olhou de novo 
os pés espalmados. Efetivamente não se acostumava a calçar sapatos, mas o remoque de Fabiano molestara-a. Pés 
de papagaio. Isso mesmo, sem dúvida, matuto anda assim. Para que fazer vergonha à gente? 
Arreliava-se com a comparação. Pobre do papagaio. Viajara com ela, na gaiola que balançava em cima do baú de 
folha. Gaguejava: - "Meu louro." Era o que sabia dizer. Fora isso, aboiava arremedando Fabiano e latia como Baleia. 
Coitado. Sinha Vitória nem queria lembrar-se   daquilo.  
(Graciliano Ramos, Vidas secas. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2007, p.41-43.) 

 
a) Por que a comparação feita por Fabiano incomoda tanto sinha Vitória? Que lembrança evoca? 
 
b) Tendo em vista a condição e a trajetória de sinha Vitória, justifique a ironia contida no nome da personagem. Que 
outra personagem referida no excerto acima também revela uma ironia no nome? 
 

10. O poeta Vinicius de Moraes, apesar de modernista, explorou formas clássicas como o soneto abaixo, em versos 

alexandrinos (12 sílabas) rimados: 
 
Soneto da intimidade 
Nas tardes de fazenda há muito azul demais. 
Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora 
Mastigando um capim, o peito nu de fora 
No pijama irreal de há três anos atrás. 
 
Desço o rio no vau dos pequenos canais 
Para ir beber na fonte a água fria e sonora 
E se encontro no mato o rubro de uma amora 
Vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais. 
 
Fico ali respirando o cheiro bom do estrume 
Entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme 
E quando por acaso uma mijada ferve 
 
Seguida de um olhar não sem malícia e verve 



Nós todos, animais, sem comoção nenhuma 
Mijamos em comum numa festa de espuma. 
 
(Vinicius de Moraes, Antologia poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 86.) 
 

a) Essa forma clássica tradicionalmente exigiu tema e linguagem elevados. O “Soneto da intimidade” atende a essa 
exigência? Justifique. 
 
b) Como os quartetos anunciam a identificação do eu lírico com os animais? Como os tercetos a confirmam? 


