
 

 

MATERIAL DIDÁTICO DE PORTUGUÊS – LÚCIA DEBORAH –   ESPECIAL UNIVERSIDADES  
AO VIVO DIA 10/01/2014 – UNICAMP 2A FASE

Resposta Esperada 
(cada item vale 2 pontos) 
Espera-se que o candidato indique duas marcas da informalidade pretendida pelo texto jornalístico em 
questão e, como solicita o enunciado, expresse a que nível de análise estão relacionadas. A maior parte 
das marcas é de natureza lexical, como galera, vovozada, quebrar, trampado, grana, botar. Há marcas 
como pra, tá, que podem ser tomadas como variantes de pronúncia representadas na escrita. 
Espera-se também que o candidato perceba que, quanto ao funcionamento social de algumas dessas 
marcas, há aquelas que são fortemente relacionadas a grupos específicos – como galera, grana – e aquelas
que são de uso geral, como tá, botar, que funcionam no português brasileiro como marcas de 
informalidade para todos os falantes.



Resposta Esperada 
(cada item vale 2 pontos) 
Espera-se que o candidato explicite as diferenças de funcionamento que envolvem a expressão “porque” 
indicadas nas duas formas de grafá-la. A forma ortográfica por quê representa o que as gramáticas 
costumam rotular como advérbio interrogativo; já a forma ortográfica porque representa o que se costuma
rotular de conjunção. Essa diferença pode ser expressa pelo candidato de outras maneiras, desde que 
apontem para os dois funcionamentos de que trata a questão: a primeira forma substitui a informação 
requerida em frases interrogativas; a segunda articula proposições ligadas por uma relação de causa ou 
enunciados ligados por uma relação de explicação. Não se espera que o candidato justifique a acentuação 
gráfica em por quê, mas o fato de abordá-la, desde que juntamente com as diferenças acima descritas, não
interfere na avaliação. 

Com relação ao segundo enunciado, espera-se que o candidato demonstre a ironia nele contida, que 
contraria a expectativa do senso comum, segundo a qual, o que valem são as respostas. Na frase de 
Millôr, perguntar é filosofar; é, portanto, o lugar do conhecimento; responder já seria um ato 
“pretensioso”, um ato de soberba que distancia o sujeito do lugar do conhecimento. Nesse sentido, a 
dúvida é mais importante do que a certeza. 



Resposta Esperada 
(cada item vale 2 pontos) 
Espera-se que o candidato identifique a expressão responsável pela dependência do texto 2 em relação à 
imagem: o sintagma este cavalo-marinho, ou, mais precisamente, o pronome demonstrativo este. Essa 
relação de dependência decorre do funcionamento do pronome este, que consiste em trazer para o interior
do discurso referentes diretamente extraídos do lugar de enunciação, operação conhecida como dêixis. 
Espera-se que o candidato explicite tal funcionamento, mesmo que com descrições não amparadas na 
metalinguagem mais 
técnica. Elas devem, no entanto, ser precisas o suficiente para revelá-lo. 

Quanto ao modo como se organiza a estrutura textual, espera-se que o candidato perceba que, no primeiro
texto, o pronome eles está disposto antes do termo a que se refere, processo conhecido como catáfora, 
enquanto que, no segundo texto, o pronome se encontra após o termo a que se refere, procedimento 
conhecido como anáfora. 



Resposta Esperada 
(cada item vale 2 pontos) 
Espera-se que o candidato indique que o conflito consiste na opressão social vivida pelas personagens da 
família de Fabiano. A seca, mais do que uma fatalidade da natureza, é pensada nesse romance a partir das 
relações sociais que as personagens estabelecem entre si e com o ambiente físico. À riqueza material da 
igreja e do comércio se contrapõe a pobreza de uma paisagem devastada pela seca. Ser capaz de perceber 
a natureza desse conflito e de relacioná-lo ao contraste entre os dois espaços, físico e social, significa 
entender a economia da narrativa de Vidas Secas. 

Na passagem em questão, os meninos, por não saberem os nomes das coisas, acreditam que o mundo das 
mercadorias ou dos objetos sagrados das igrejas são forças misteriosas e incontroláveis. Portanto, saber os
nomes das coisas significaria, na perspectiva das personagens, dominá-las e alcançar certa autonomia. 
Espera-se que o candidato indique o poder da linguagem na organização do mundo, o que franqueia ao 
homem a compreensão desse mundo ou a submissão a esse mundo



Resposta Esperada 
(cada item vale 2 pontos) 
Espera-se que o candidato relacione a dúvida do poeta às transformações históricas e sociais da primeira 
metade do século XX, principalmente aquelas que afetaram direta ou indiretamente a sociedade brasileira:
os sinais de uma vida urbana em crescente expansão na cidade do Rio de Janeiro, o que se nota nas novas 
demandas da vida social (as “mil queixas operárias”), na proeminência do jornal (“pregão dos jornais”) 
em contraste com a mensagem do poeta que circula ou é confiada pelo poeta “entre ônibus” e está despida
dos altissonantes 
lugares de enunciação. Cabe indicar, nesse contexto histórico, e com base no poema, a guerra e o 
combate, expressões decisivas que identificam uma época de luta e violência. Portanto, indicado o 
contexto que provoca a dúvida no poeta, espera-se ainda que o candidato aponte o modo como os poetas 
reagem a tais acontecimentos históricos (o suicídio, a desistência da escrita e o interesse comercial). 

Ao duvidar se haverá lugar para a poesia, e parece não haver, se nos fiarmos nas atitudes dos poetas 
Rimbaud, Maiakovski e Schmidt, o eu lírico contrapõe o pessimismo à “insistente mas discreta 
mensagem” de Manuel Bandeira. Espera-se que o candidato seja capaz de relacionar a figura desse poeta 
a uma atitude otimista de perseverança e esperança, presente nas expressões “confiança maior e pedido 
lancinante para que não nos deixe sozinhos”. 



Resposta Esperada 
(cada item vale 2 pontos) 
Tendo em vista a forma de narrar nos dois livros, espera-se que o candidato identifique as seguintes 
semelhanças: o caráter digressivo da narrativa, que não se preocupa em alinhavar toda a matéria exposta 
ao leitor (a embaraçada meada em Garret e estilo ébrio em Machado de Assis); a reduzida importância da 
ação dramática, fenômeno causado em parte pela quantidade expressiva de comentários irônicos do 
narrador e sua constante interpelação dos leitores (“Benévolo e paciente leitor” em Garret, e “o maior 
defeito deste livro és tu, leitor”, em Machado de Assis). 

Espera-se que o candidato observe que tal forma de narrar deseja frustrar o leitor impaciente e ingênuo, 
acostumado às convenções do gênero narrativo, sendo que, nas duas obras, o leitor recebe um tratamento 
irônico por parte do narrador. 



Resposta Esperada 
(cada item vale 2 pontos) 
No Romantismo brasileiro, o livro de Manuel Antônio de Almeida representa uma tendência satírica, que 
faz largo uso do humor e da ironia no retrato dos costumes brasileiros do tempo em que a corte 
portuguesa havia se transferido para o Brasil. Espera-se, então, que o candidato reconheça que as 
Memórias de um sargento de milícias se diferenciam sensivelmente da tendência dominante na ficção 
romântica de seus contemporâneos tanto por seu teor cômico e satírico como por sua linguagem, que, ao 
tom elevado e sublime, prefere a fluidez e a coloquialidade. Por tais características, parte da crítica 
chegou mesmo a considerá-lo um precursor do Realismo 
literário entre nós. 
Sendo um romance satírico, o livro de Manuel Antônio de Almeida apresenta personagens pouco 
idealizados, desde seu protagonista, o primeiro exemplo da figura de um malandro na literatura brasileira,
até o Major Vidigal, o chefe da polícia e representante da lei e da ordem, que, ao final da trama, ajeita 
arbitrariamente a situação de Leonardo em troca dos amores de Maria Regalada, por quem nutria uma 
antiga paixão. Fazendo com que suas personagens encontrem a saída para seus conflitos por meio de 
artimanhas nem sempre muito honestas, o autor evita as soluções sentimentais e dispensa o herói de se 
regenerar para merecer o final feliz a que suas aventuras o conduzem


