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Textos literários e não literários (explorando aplicações 

convencionais) 

 

Resumo 

 

É muito importante, quando tratamos de literatura, saber dos conceitos por trás na produção de um texto 

literário, ou seja, de um texto com propósitos artísticos - trata-se de uma forma de arte que tem como matéria-

prima a palavra.  

Primeiramente, é preciso lembrar do conceito de literário e de não literário. Literário é todo texto que não 

apresenta compromisso com o real nem com os fatos: por mais que um autor tenha como referência a 

realidade, ele acabará recriando-a de alguma forma, colocando em seu texto sua interpretação subjetiva e sua 

visão de mundo particular. Já os textos não literários tendem à objetividade: o autor tem como objetivo 

transmitir sua mensagem da maneira mais clara e direta quanto possível. De uma maneira geral, pode-se dizer 

que o texto literário tem como foco a emoção enquanto o texto não literário tem como foco a informação.  

Em segundo lugar, é importante apontar que, apesar de a literatura ser um recorte específico das diferentes 

manifestações artísticas, ela em diversos momentos da história tangenciou as artes plásticas, apresentando-

se em movimentos que também abarcaram a pintura, a escultura e, para além das artes plásticas, o cinema. 

Assim, vemos que o conceito de arte e literatura são inseparáveis. Por isso, nos vestibulares, questões que 

aproximem os dois conceitos não são raras. Além disso, questões que tratam da diferenciação da linguagem 

referencial – direta, objetiva – da linguagem poética são recorrentes. 
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Exercícios 

 

1. Sobre os textos literários, é incorreto afirmar: 

a) Possui grande compromisso com a clareza e a objetividade, podendo ser encontrada em 

reportagens, notícias, manuais de instrução e outros textos cuja principal característica seja a 

informatividade. 

b) O discurso literário, diferentemente do discurso adotado em nosso dia a dia, pode apresentar 

diversos recursos estilísticos capazes de oferecer múltiplas leituras e interpretações. 

c) Uma das principais características da linguagem literária é a liberdade criativa, permitindo que o 

artista desvincule-se dos padrões convencionais da língua, bem como da gramática normativa que 

a rege. 

d) A complexidade da linguagem literária é notada no uso de conotações e metáforas, nas quais as 

palavras extrapolam seu nível semântico. 

 

 

2. Uma nova estrada para o turismo de natureza 

“Existe um paraíso escondido no interior do país com potencial para tornar-se uma segunda 

Transpantaneira - a rodovia MT-060. A nova rota é conhecida como Estrada Turística e fica próxima da 

fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em Cáceres, no Mato Grosso. O desafio dessa região é similar ao de 

muitas áreas naturais do Brasil: implementar o turismo de natureza para gerar desenvolvimento 

socioeconômico e o empoderamento das comunidades locais. Seria possível trilhar esse sonho em 

uma região tão distante dos grandes centros urbanos? 

O Brasil tem em seu território alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo.  O 

Pantanal, com seus 250 mil quilômetros quadrados de extensão, é um desses exemplos.  Segundo o 

Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o líder em um ranking de 140 países em belezas naturais. (...)”. 
Revista Época. Acesso em: 11/09/14. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-

planeta/noticia/2014/09/uma-nova-estrada-bpara-o-turismo-de-naturezab.html>. 

A notícia veiculada em uma revista de grande circulação apresenta fatos relacionados com o turismo 

ecológico. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina 

porque o autor do texto prioriza: 

a) as suas opiniões baseadas em fatos.    

b) os aspectos objetivos e precisos.    

c) os elementos de persuasão do leitor.    

d) os elementos estéticos na construção do texto.    

e) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. 

 

  

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2014/09/uma-nova-estrada-bpara-o-turismo-de-naturezab.html
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3. Em “Touro Indomável”, que a cinemateca lança nesta semana nos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vêm dos demônios de La Motta – que fizeram dele tanto 

um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida como um senso vertiginoso do 

destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorcese é daqueles filmes que falam à 

perfeição de seu tema (o boxe) para então transcendê-lo e tratar do que importa: aquilo que faz dos 

seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. 
Revista Veja, 18 fev. 2009 (adaptado). 

 

Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto objetivou 

a) Construir uma apreciação irônica do filme. 

b) Evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorcese. 

c) Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. 

d) Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. 

e) Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e, por isso, perde sua qualidade. 
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4. Texto I 

Descuidar do lixo é sujeira 

Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do 

McDonald’s deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de 

sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali 

revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão.            
Veja São Paulo, 23-29/12/92 

 

Texto II  

O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos.  
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem.  

Manuel Bandeira. Em Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio/MEC, 1971, p.145 

 

I. No primeiro texto, publicado por uma revista, a linguagem predominante é a literária, pois sua 

principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. 
II. No segundo texto, do escritor Manuel Bandeira, a linguagem não literária é predominante, pois o 

poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. 
III. No texto “Descuidar do lixo é sujeira”, a intenção é informar sobre o lixo que diariamente é 

depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não 

literários. 
IV. O texto “O bicho” é construído em versos e estrofes e apresenta uma linguagem plurissignificativa, 

isto é, permeada por metáforas e simbologias, traços determinantes da linguagem literária. 

 

Estão corretas as proposições: 

a) I, III e IV. 

b) III e IV. 

c) I, II, III e IV. 

d) I e IV. 

e) II, III e IV. 
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5. Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

— “Paz no futuro e glória no passado.” 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, Brasil! 
Hino Nacional do Brasil. Letra: Joaquim Osório Duque Estrada. 

Música: Francisco Manuel da Silva (fragmento). 

 

O uso da norma-padrão na letra do Hino Nacional do Brasil é justificado por tratar-se de um(a) 

reverência de um povo a seu país. 

a) gênero solene de característica protocolar. 

b) canção concebida sem interferência da oralidade. 

c) escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. 

d) artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. 

 

  



 
 

 

 

6 

Português 
 

6. ABL lança novo concurso cultural: 

 

“Conte o conto sem aumentar um ponto” 

 

Em razão da grande repercussão do concurso de Microcontos do Twitter da ABL, o Abletras, a 

Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário de 113 anos um novo concurso cultural 

intitulado “Conte o conto sem aumentar um ponto”, baseado na obra A cartomante, de Machado de 

Assis. 

“Conte o conto sem aumentar um ponto” tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto 

A cartomante, de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres – ou inferior – que 

Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1 778 caracteres. 

Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL, o 

Abletras. 
Disponível em: www.academia.org.br. Acesso em: 18 out. 2015 (adaptado) 

 

O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede social 

foi utilizada como veículo/suporte para um concurso literário por causa do(a) 

a) limite predeterminado de extensão do texto. 

b) interesse pela participação de jovens. 

c) atualidade do enredo proposto. 

d) fidelidade a fatos cotidianos. 

e) dinâmica da sequência narrativa. 
 

 

7. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é 

isso o que acontece nas redes sociais: a democracia racial apregoada por Gilberto Freyre passa ao 

largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado 

pelo projeto Comunica que Muda […] mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre 

abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas […] atrás de mensagens e textos sobre temas 

sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393 284 menções, 

sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado). 

 

Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas 

virtuais, o texto 

a) minimiza o alcance da comunicação digital. 

b) refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. 

c) relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito. 

d) exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. 

e) expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. 
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8. Quebranto 

às vezes sou o policial que me suspeito 

me peço documentos 

e mesmo de posse deles 

me prendo e me dou porrada 

às vezes sou o porteiro 

não me deixando entrar em mim mesmo 

a não ser 

pela porta de serviço 

[…] 

às vezes faço questão de não me ver 

e entupido com a visão deles 

sinto-me a miséria concebida como um eterno 

começo 

fecho-me o cerco 

sendo o gesto que me nego 

a pinga que me bebo e me embebedo 

o dedo que me aponto 

e denuncio 

o ponto em que me entrego. 

às vezes!… 
CUTI. Negroesia. Belo Horizonte: Mazza, 2007 (fragmento). 

 

Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem 

experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico 

a) incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. 

b) submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. 

c) engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiças. 

d) sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. 

e) acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. 
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9. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. 

Somente uma árvore, grande e esgalhada mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de 

sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se 

vê o cabelo, coberto por um pano desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele – tudo é de uma aridez 

sufocante. Ela está de pé. A seu lado está uma pedra. O sol explode. 

Ela estava de pé no fim do mundo. Como se andasse para aquela baixada largando para trás suas 

noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em 

autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se 

derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher 

esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra como a pedra a seu 

lado. Mas os traços de sua sombra caminham e, tornando-se mais longos e finos, esticam-se para os 

farrapos de sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam. 
FRÓES, L. Vertigens: obra reunida. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 

 

Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em 

que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se 

a) amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. 

b) fortalecida pela adversidade extensiva à terra e aos seres vivos 

c) redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. 

d) imersa num drama existencial de identidade e de origem. 

e) imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. 

 

 

10. Secretaria de Cultura  

 

Edital 

Notificação – Síntese da resolução publicada no Diário Oficial da Cidade, 29/07/2011 – página 41 – 

511.a Reunião Ordinária, em 21/06/2011. 

 

Resolução n.o 08/2011 – tombamento dos imóveis da Rua Augusta. n.o 349 e n.o 353, esquina com a 

Rua Marquês de Paranaquá, n.o 315. n.o 327 e n.o 329 (Setor 010, Quadra 026, Lotes 0016-2 e 00170-

0), bairro da Consolação. Subprefeitura da Sé, conforme o processo administrativo n.o 1991-0.005.365-

1. 
Folha de S. Paulo, 5 ago. 2011 (adaptado). 

 

Um leitor interessado nas decisões governamentais escreve uma carta para o jornal que publicou o 

edital, concordando com a resolução sintetizada no Edital da Secretaria de Cultura. Uma frase 

adequada para expressar sua concordância é: 

a) Que sábia iniciativa! Os prédios em péssimo estado de conservação devem ser derrubados. 

b) Até que enfim! Os edifícios localizados nesse trecho descaracterizam o conjunto arquitetônico da 

Rua Augusta. 

c) Parabéns! O poder público precisa mostrar sua força como guardião das tradições dos moradores 

locais. 

d) Justa decisão! O governo dá mais um passo rumo à eliminação do problema da falta de moradias 

populares. 

e) Congratulações! O patrimônio histórico da cidade merece todo empenho para ser preservado. 
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Gabarito 
 

 A  

Os textos literários são subjetivos, não apresentando assim qualquer compromisso com a transparência 

de ideias e conceitos. 

 

 B 

A função referencial, encontrada nos textos jornalísticos, tem como principal característica objetividade, 

cuja finalidade é transmitir uma informação de maneira clara ao expor dados sem interferências de 

comentários subjetivos e pessoais. 

 

 D 

O autor faz uma resenha crítica sobre o filme, colocando sua opinião, além de expor detalhes relevantes 

sobre a obra.  

 

 B 

O primeiro texto apresenta uma linguagem objetiva e tem propósito informativo, enquanto o segundo 

texto apresenta uma linguagem mais poética. 

 

 B 

O uso da norma padrão é a forma utilizada para estabelecer em gêneros que retratam a característica 

protocolar. Isso explica a sua utilização no Hino Nacional Brasileiro que se trata de um símbolo 

representativo nacional; logo, seu caráter precisa mais formal.   

 

 A 

O fato de o Twitter limitar a quantidade de caracteres fez com que fosse escolhido como veículo para o 

concurso de microcontos.  

 

 B 

O texto retrata uma mudança nas ideias pré-estabelecidas do brasileiro. Ele não é mais considerado 

cordial e hospitaleiro devido ao discurso de ódio empregado nas redes sociais, que comprovam uma 

abordagem negativa preconceituosa e discriminatória. 

 

 A 

O poema apresenta a vivência do eu lírico com situações de discriminação. Dessa forma, ele incorpora o 

papel de policial e de porteiro e seus discursos opressores devido à persistência histórica de preconceito 

e violência. 

 

 A 

O enunciado reforça o entrelaçamento dos elementos contidos no texto, e a letra A, por meio da palavra 

“amalgamada”, evidencia essa fusão da mulher com a natureza. 
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 E 

A palavra “tombamento” está relacionada à transformação de um imóvel em patrimônio público, o que 

garante a sua preservação. 

 


