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Texto para as questões 1 e 2.

Texto I

Língua

Esta língua é como um elástico
que espicharam pelo mundo.

No início era tensa,
de tão clássica.

Com o tempo, se foi amaciando,
foi-se tornando romântica,
incorporando os termos nativos
e amolecendo nas folhas de bananeira
as expressões mais sisudas.

Um elástico que já não se pode
mais trocar, de tão usado;
nem se arrebenta mais, de tão forte.
Um elástico assim como é a vida
que nunca volta ao ponto de partida.

GILBERTO MENDONÇA TELES
Hora aberta: poemas reunidos. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: INL, 1986.

QUESTÃO 1 (UERJ)
A terceira estrofe do poema Língua faz referência a uma importante transformação na expressão literária da               
língua portuguesa no Brasil. Identifique o movimento artístico que se relaciona diretamente com essa             
transformação, situando-o cronologicamente. Em seguida, transcreva um trecho que comprove essa          
transformação e explique-o.

QUESTÃO 2 (UERJ)
Para o senso comum, o uso duradouro e frequente de certos objetos tende a causar desgaste e a exigir sua                   
substituição. Uma referência a essa ideia vem expressa em dois versos do poema. Transcreva esses versos. Em                
seguida, explique por que, segundo o poema, o uso da língua não confirma o senso comum.

Texto para as questões 3 e 4.

Texto II

Inocência
Depois das explicações dadas ao seu hóspede, sentiu-se o mineiro mais despreocupado.
— Então, disse ele, se quiser, vamos já ver a nossa doentinha.
— Com muito gosto, concordou Cirino.
E, saindo da sala, acompanhou Pereira, que o fez passar por duas cercas e rodear a casa toda, antes de                   

tomar a porta do fundo, fronteira a magnífico laranjal, naquela ocasião todo pontuado das brancas e olorosas                
flores.

— Neste lugar, disse o mineiro apontando para o pomar, todos os dias se juntam tamanhos bandos de                 
graúnas1, que é um barulho dos meus pecados. Nocência gosta muito disso e vem sempre coser debaixo do                 
arvoredo. É uma menina esquisita...



Parando no limiar da porta, continuou com expansão:
— Nem o Sr. imagina... Às vezes, aquela criança tem lembranças e perguntas que me fazem embatucar...                

Aqui, havia um livro de horas2 da minha defunta avó... Pois não é que um belo dia ela me pediu que lhe ensinasse                      
a ler? ... Que ideia! Ainda há pouco tempo me disse que quisera ter nascido princesa... Eu lhe retruquei: E sabe                    
você o que é ser princesa? Sei, me secundou3 ela com toda a clareza, é uma moça muito boa, muito bonita, que                     
tem uma coroa de diamantes na cabeça, muitos lavrados4 no pescoço e que manda nos homens... Fiquei meio                 
tonto. E se o Sr. visse os modos que tem com os bichinhos?! ... Parece que está falando com eles e que os                      
entende... (...)

Quando Cirino penetrou no quarto da filha do mineiro, era quase noite, de maneira que, no primeiro olhar                 
que atirou ao redor de si, só pôde lobrigar5, além de diversos trastes de formas antiquadas, uma dessas camas,                  
muito em uso no interior; altas e largas, feitas de tiras de couro engradadas. (...)

Mandara Pereira acender uma vela de sebo. Vinda a luz, aproximaram-se ambos do leito da enferma que,                
achegando ao corpo e puxando para debaixo do queixo uma coberta de algodão de Minas, se encolheu toda, e                  
voltou-se para os que entravam.

— Está aqui o doutor, disse-lhe Pereira, que vem curar-te de vez.
— Boas noites, dona, saudou Cirino.
Tímida voz murmurou uma resposta, ao passo que o jovem, no seu papel de médico, se sentava num                 

escabelo6 junto à cama e tomava o pulso à doente.
Caía então luz de chapa sobre ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um                  

lenço vermelho atado por trás da nuca.
Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era Inocência de beleza deslumbrante.
Do seu rosto, irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela meiguice do olhar             

sereno que, a custo, parecia coar por entre os cílios sedosos a franjar-lhe as pálpebras, e compridos a ponto de                   
projetarem sombras nas mimosas faces.

Era o nariz fino, um bocadinho arqueado; a boca pequena, e o queixo admiravelmente torneado.
Ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, descera um nada a camisinha de crivo que vestia,                    

deixando nu um colo de fascinadora alvura, em que ressaltava um ou outro sinal de nascença.
Razões de sobra tinha, pois, o pretenso facultativo7 para sentir a mão fria e um tanto incerta, e não poder                   

atinar com o pulso de tão gentil cliente.
VISCONDE DE TAUNAY

Inocência. São Paulo: Ática, 2011.

QUESTÃO 3 (UERJ)
A caracterização de Inocência confirma só parcialmente a idealização da heroína romântica.
Indique uma característica que Inocência apresenta em comum com as heroínas românticas e outra que a torna                
diferente dessas heroínas.

QUESTÃO 4 (UERJ)
— Nem o Sr. imagina... Às vezes, aquela criança tem lembranças e perguntas que me fazem embatucar... Aqui, havia um livro de horas                      
da minha defunta avó... Pois não é que um belo dia ela me pediu que lhe ensinasse a ler?... Que ideia! Ainda há pouco tempo me disse                          
que quisera ter nascido princesa... Eu lhe retruquei: E sabe você o que é ser princesa? Sei, me secundou ela com toda a clareza, é uma                         
moça muito boa, muito bonita, que tem uma coroa de diamantes na cabeça, muitos lavrados no pescoço.

O trecho acima faz referência a crenças e valores de Inocência e de seu pai, Pereira.
Apresente dois traços do comportamento de cada um desses personagens que revelam a diferença de valores               
entre eles. Em seguida, indique a modalidade de romance em que tais personagens se inserem.

QUESTÃO 5 (UFG)
Leia os trechos a seguir.

É ELA! É ELA! É ELA! É ELA!

É ela! é ela — murmurei tremendo,
E o eco ao longe murmurou — é ela!
Eu a vi minha fada aérea e pura —
A minha lavadeira na janela!

Dessas águas furtadas onde eu moro



Eu a vejo estendendo no telhado
Os vestidos de chita, as saias brancas;
Eu a vejo e suspiro enamorado!

[…]

Mas se Werther morreu por ver Carlota
Dando pão com manteiga às criancinhas,
Se achou-a assim mais bela, — eu mais te adoro
Sonhando-te a lavar as camisinhas!

É ela! é ela! meu amor, minh'alma,
A Laura, a Beatriz que o céu revela...
É ela! é ela! — murmurei tremendo,
E o eco ao longe suspirou — é ela!

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In: Obra completa. Org. Alexei
Bueno. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. p. 237-238.

[…] Agora, no lugar das bicas apinhavam-se latas de todos os feitios, sobressaindo as de querosene com
um braço de madeira em cima; sentia-se o trapejar da água caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam já as
suas tinas; outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de molho. Principiava o trabalho. [...]

A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a “Machona”, portuguesa feroz, berradora, pulsos
cabeludos e grossos, anca de animal do campo […]

Ao lado da Leandra foi colocar-se à sua tina a Augusta Carne-Mole, brasileira, branca, mulher de
Alexandre [...]

Junto dela pôs-se a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa pequena e
socada, de carnes duras, com uma fama terrível de leviana entre as suas vizinhas.
Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes de que só ela

dispunha para benzer erisipelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa,
triste, com olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta, como dentes de cão, cabelos lisos,
escorridos e ainda retintos apesar da idade. Chamavam-lhe “Bruxa”. [...]

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Ática, 1995. p. 36-38.

Inseridos na estética romântica e naturalista, os trechos transcritos se aproximam pelas imagens femininas neles              
representadas e se afastam pela escolha dos traços descritivos que as compõem.

Com base no exposto,

a) explicite o que aproxima as imagens das lavadeiras recriadas no poema de Álvares Azevedo e no romance O                  
cortiço;
b) justifique por que a escolha dos traços descritivos diferencia as imagens femininas recriadas no poema               
romântico de Álvares de Azevedo e no romance naturalista O cortiço.

QUESTÃO 6 (UFG)
Leia o poema a seguir.

APELO AO PAI JESUS
Olhe, deus,
olhe os meninos.
Os homens são grandes,
estão acostumados...
Você por que não olha,
Deus, por que não dá,
por que não guia
os meninos.

GARCIA, José Godoy. Poesia. Brasília: Thesaurus, 1999. p. 361.



Ao realizar um apelo em favor da proteção das crianças, o poema transcrito dialoga com o gênero textual                 
oração/prece, contudo, a reflexão apresentada pelo eu lírico acaba modificando a função primordial do referido              
gênero. Considerando-se o exposto,

a) identifique o recurso linguístico que evidencia, no poema, o diálogo com o gênero oração;
b) explicite que atitude do eu lírico em relação à divindade contraria a ideia de súplica típica do gênero oração.


