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GABARITO 

INSTRUÇÕES 

1 – Use caneta (azul ou preta). Caso opte por fazer a lápis, é permitido, porém não haverá revisão da correção. 

2 – A interpretação das questões faz parte da avaliação. Perguntas sobre resolução das questões ou vocabulário não serão respondidas. 

3 – Resolva as questões estritamente de acordo com o enunciado, do contrário a questão será anulada. 

4 – Testes e provas são documento do aluno. Ao lhe serem devolvidos, cabe-lhe a inteira responsabilidade por sua guarda, para eventuais retificações 

de nota. Tais correções só podem ser feitas mediante comprovação, dentro do prazo limite para o lançamento de notas de cada bimestre. Guarde suas 

provas e testes para conferências, pois o professor pode solicitá-los. 

Bom trabalho! Prof. Ricardo 

 
 

PARTE I – INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

Total nesta seção: _____ 

As questões de 1 a 4 seguem o modelo do ENEM: (2,0 – 0,5) 

 

Questão 1 - Estamos num momento de superação do binômio centro/periferia, pois os intercâmbios sociais levam ao cruzamento de barreiras 

geoculturais. Os mapeamentos nos informam que a comunicação urbana desses novos atores culturais transbordam as atividades locais. As práticas 

de periferia deixam seus signos em vários trajetos e percursos da cidade, operando com interações artísticas questionadoras do establishment. Por 

exemplo, os grafites enunciam um modo de comunicação com interações de grupos distintos, disputando territórios físicos e simbólicos, ou mesmo 

construindo relações de solidariedade com outros “pedaços” urbanos, evidenciando uma dinâmica viva no fazer cultural.  
Fonte: SOUZA, Valmir de. “Globalização e periferia”. In: Le Monde Diplomatique Brasil, julho/2011. Disponível em: http://www. 

diplomatique.org.br/artigo.php?id=960. Acesso em 10/2/ 2012 (fragmento).  

 

O autor defende a ideia de que o grafite  

a) é arte típica de periferia e deveria por isso restringir-se a esse espaço.  

b) ilustra como as barreiras geoculturais vêm sendo superadas na cidade.  

c) causa problemas como as disputas por territórios físicos e simbólicos.  

d) é uma forma de comunicação entre grupos segregados e periféricos.  

e) mostra como uma prática artística pode confirmar o establishment. 

 

Questão 2 

 

Texto 1 Canção do exílio  

 
Eu morro sufocado  

em terra estrangeira.  

Nossas flores são mais bonitas  

nossas frutas mais gostosas  

mas custam cem mil réis a dúzia.  

Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade  

e ouvir um sabiá com certidão de idade!

  
Fonte: MENDES, Murilo. In BASTOS, Alcmeno. Poesia Brasileira e Estilos de Época. 2. ed., Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004, p.125 (fragmento).  

Texto 2 - Sabiá  

 
Vou voltar  

Sei que ainda vou voltar  

Vou deitar à sombra  

De uma palmeira  

Que já não há  

Colher a flor  

Que já não dá  

E algum amor  

Talvez possa espantar  

As noites que eu não queira  

E anunciar o dia.

  
Fonte: http://letras.terra.com.br/chico-buarque/86043/. Acesso em 7/2/2012 (fragmento).  

 

O poema e a canção retomam e atualizam a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, ao  

a) tematizar a saudade da terra natal e enaltecer os costumes de suas culturas locais.  

b) louvar os elementos da natureza e as ações de preservação que os mantêm acessíveis.  

c) retomar a sensação de estar no exílio e idealizar positivamente elementos da terra distante.  

d) expressar relações com elementos da terra distante e a percepção de que esses sofreram mudanças.  

e) manifestar o desprezo pelos elementos da terra ausente e a satisfação com a vida no exílio. 
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Questão 3 

 

Texto 1 Evocação do Recife  

 
Manuel Bandeira  

 
A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros  

Vinha da boca do povo na língua errada do povo  

Língua certa do povo  

Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil  

Ao passo que nós  

O que fazemos  

É macaquear  

A sintaxe lusíada

  
Fonte: BANDEIRA, Manuel. “Evocação do Recife”. In: Libertinagem & Estrela da Vida Manhã. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2000 (fragmento).  

 

Texto 2 - A censura de que “ninguém fala como eu escrevo” é besta. Primeiro: escrita nunca foi igual à fala. Tem suas leis especiais. Depois: se 

trata dum estilo literário, si fosse igual ao dos outros não é estilo literário, não é meu. Isso é elogio, mostra que é civilização. Agora quero saber 

quem que nega o meu estilo ter raízes fundas nas expressões do meu povo desde a pseudo-culta até a ignara popular?  
Fonte: ANDRADE, Mário de. A Gramatiquinha. São Paulo: Duas Cidades; Secretaria de Estado da Cultura, 1990. p. 325.  

 

Os textos 1 e 2 trazem como opinião comum  

a) a crítica aos estilos literários vigentes.  

b) a defesa de que a escrita imita a fala.  

c) o repúdio aos textos da cultura escrita.  

d) a valorização da língua oral e popular.  

e) o respeito à influência lusitana na língua.

 

Questão 4 - O que é melhor: brincar de pega-pega, cabra-cega ou boia-fria?  

 
O maior motivo para que tantas crianças brasileiras em idade escolar não frequentem a escola é o trabalho infantil. No Brasil, 1 milhão de meninos 

e meninas trocaram o estudo pelo trabalho. O Unicef ajuda a levar essas crianças e adolescentes de volta às salas de aula. Mas, para isso, precisa 

do seu apoio. Se você conhece algum caso de exploração de trabalho infantil, denuncie. Veja como ajudar no site www.unicef.org.br  
Fonte: http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_10794.htm. Acesso em 30/1/ 2012.  

 

Para convencer o leitor a colaborar com o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o anúncio usa como estratégia 

argumentativa a  

a) intimidação, ao apontar as consequências para quem se omite diante do trabalho infantil.  

b) coação, ao exigir que denúncias sejam feitas diretamente ao Unicef, por meio de seu site.  

c) chantagem, ao apresentar o que as crianças poderiam ganhar caso não trabalhassem.  

d) comoção, ao colocar o leitor no lugar da criança que não pode escolher do que brincar.  

e) persuasão, ao apresentar o número de crianças que o Unicef levou de volta à escola. 
 

*** 
As questões seguintes se baseiam na narrativa a seguir: 

 
Anúncio de João Alves 

 
Carlos Drummond de Andrade 

  
Figura o anúncio no jornal que o amigo me mandou, e está assim redigido: 

  
 

À PROCURA DE UMA BESTA 

  

A partir de 6 de outubro do ano cadente, sumiu-me uma besta vermelho-escura com os seguintes 

característicos: calçada e ferrada de todos os membros locomotores, um pequeno quisto na base da orelha direita e 

crina dividida em duas seções em consequência de um golpe, cuja extensão pode alcançar de 4 a 6 milímetros, 

produzido por jumento. 

Essa besta, muito domiciliada nas cercanias deste comércio, é muito boa e mansa de sela, e tudo me induz 

ao cálculo de que foi roubada, assim que hão sido falhas todas as indagações. 

Quem, pois, apreendê-la em qualquer parte e a fizer entregue aqui ou pelo menos notícia exata ministrar, 

será razoavelmente remunerado. 

Itambé de Mato Dentro, 19 de novembro de 1899.                                                                    

João Alves Júnior 

  

http://www.unicef.org.br/
http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_10794.htm.%20Acesso%20em%2030/1/%202012
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55 anos depois, prezado João Alves Júnior, tua besta vermelho-escura, mesmo que tenha aparecido, já é pó no pó. E tu mesmo, se não estou 
enganado, repousas suavemente no pequeno cemitério do Itambé. Mas teu anúncio continua modelo no gênero, se não para ser imitado, ao menos como 
objeto de admiração literária. 

Reparo antes de tudo na limpeza de tua linguagem. Não escreveste apressada e toscamente, como seria de esperar de tua condição rural. Pressa, 
não a tiveste, pois o animal desapareceu a 6 de outubro, e só a 19 de novembro recorreste à Cidade de Itabira. Antes, procedeste a indagações. Falharam. 
Formulaste depois o raciocínio: houve roubo. Só então pegaste da pena, e traçaste um belo e nítido retrato da besta. 

Não disseste que todos os seus cascos estavam ferrados; preferiste dizê-lo “de todos os seus membros locomotores”. Nem esqueceste esse pequeno 

quisto na orelha e essa divisão da crina em duas seções, que teu zelo naturalista e histórico atribui com segurança a um jumento. 
Por ser “muito domiciliada nas cercanias deste comércio”, isto é, do povoado e sua feirinha semanal, inferiste que não teria fugido, mas antes 

foi roubada. Contudo, não o afirmas em tom peremptório: “tudo me induz a esse cálculo”. Revelas a prudência mineira, que não avança (ou avançava) 
aquilo que não seja a evidência mesma. É cálculo, raciocínio, operação mental e desapaixonada como qualquer outra, e não denúncia formal. 

Finalmente  deixando de lado outras excelências de tua prosa útil  a declaração positiva: quem a apreender ou pelo menos “notícia exata 
ministrar”, será “razoavelmente remunerado”. Não prometes recompensa tentadora; não fazes praça de generosidade ou largueza; acenas com o razoável, 

com a justa medida das coisas, que deve prevalecer mesmo no caso de bestas perdidas e entregues. 
Já é muito tarde para sairmos a procura de tua besta, meu caro João Alves de Itambé; entretanto, essa criação volta a existir porque soubeste 

descrevê-la com decoro e propriedade, num dia remoto, e o jornal a guardou e alguém hoje a descobre, e muitos outros são informados da ocorrência. Se 
lesses os anúncios de objetos e animais perdidos, na imprensa de hoje, ficarias triste. Já não há essa precisão de termos e essa graça no dizer, nem essa 

moderação nem essa atitude crítica. Não há, sobretudo, esse amor à tarefa bem feita, que se pode manifestar até mesmo num anúncio de besta sumida. 
 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 954-5.) 

 

Nota total na seção: _____ 

(Valor: 4,0) 

Nas questões de 1 a 10 a seguir, assinale apenas uma alternativa. (3,0 - 0,3)  

Total nesta seção _____ 

 

1. Da leitura dos quatro primeiros parágrafos infere-se que o cidadão João Alves: 

a) não encontrou a besta de jeito nenhum. 

b) recuperou a besta nas cercanias do comércio. 

c) apreendeu a besta em Itambé do Mato Dentro. 

d) pode ter recuperado ou não sua besta. 

 

2. Releia o último parágrafo. Ao mencionar que “Não há, sobretudo, esse amor à tarefa bem feita...”, o autor está se referindo:

a) à sua preferência por anúncios atuais. 

b) a uma crítica ao texto detalhado da besta. 
c) à qualidade do texto de João Alves. 

d) à descrição imprecisa e vaga da besta sumida. 

 

3. O cronista considera o anúncio de João Alves de extremo valor, pois é: 
a) escrito em linguagem despojada. 

b) digno de admiração literária. 

c) escrito em linguagem técnica. 

d) repleto de erros e incoerências. 

 

4. Sendo de condição rural, supõe-se, de acordo com o autor, que a linguagem de João Alves teria as seguintes características, 

exceto: 
a) informal 

b) grosseiro. 
c) formal. 

d) vago. 

 

5. Pelo fato de João Alves ter atribuído o quisto na orelha da besta a um jumento, o cronista julgou-o possuir as características 

seguintes, exceto: 

a) inteligente. 

b) observador. 

c) cuidadoso. 

d) precipitado. 

 

6. O que facilitou o possível roubo da besta foi o fato de ela: 

a) ser dócil e familiarizada. 

b) desconhecer os arredores. 

c) estar frágil e doente. 

d) ser de uma raça valiosa. 

 

7. O autor deixa entrever uma opinião sobre o povo mineiro, que é a seguinte: 

a) cauteloso. 

b) precipitado. 

c) desconfiado. 

d) teimoso. 

 

8. Segundo o autor, qual foi a consequência da redação do “Anúncio de João Alves”? 
a) a linguagem moderna se deteriorou. 

b) sua besta se perdeu para sempre. 

c) a linguagem moderna se aprimorou. 

d) sua besta voltou a “viver”. 

 

9. Segundo o autor, na imprensa de hoje, peca-se, no emprego da linguagem, pelos problemas seguintes, exceto: 
a) uso de termos imprecisos. 

b) estilo excessivamente pomposo. 

c) falta de graciosidade. 

d) falta de atitude crítica.

 

10. A ideia central do texto é sugerir que: 
a) o modo de falar caipira deve ser enaltecido. 

b) deve-se usar a linguagem com correção, estilo e elegância. 

 

c) não se deve dar tanta importância à linguagem culta. 

d) os pouco instruídos escrevem com mais simplicidade. 
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PARTE II – LITERATURA E GRAMÁTICA 

 

1. Complete os espaços com uma única palavra que dê sentido à proposição: (1,5) 

 

a) Nossa língua possui 10 classes de palavras.  

b) O adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral existem todos em função do substantivo. 

c) O advérbio existe em função, principalmente, do verbo (ou, também, de um adjetivo ou outro advérbio). 

d) As preposições e conjunções não estão associadas gramaticalmente nem ao substantivo, nem ao verbo. 

e) Começando do substantivo, englobando as palavras a ele associadas, e incluindo o verbo, temos exemplos de classes variáveis ou 

flexionais.  

 

2. Assinale com X dentro do parêntese as palavras que estão corretas quanto à acentuação (acentuadas ou não): (2,0) 

 

a) (  ) atrai-lo 

b) (  ) repartí-lo 

c) (  ) tatu x 

d) (  ) pólens 

e) (  ) rítmo 

f) (  ) idem x 

g) (  ) matemáticamente 

h) (  ) rubrica x 

i) (  ) biquíni x 

j) (  ) feiura x 

k) (  ) papéizinhos 

l) (  ) heroico x 

m) (  ) científicamente 

n) (  ) perdôe 

o) (  ) prevêem

 

3. Assinale com X dentro do parêntese as alternativas em que o “a” destacado deve, obrigatoriamente, ser craseado (“à”): 

(2,0) 

 

a) (  ) Não vai a bailes nem a festas. 

b) (  ) Sairemos daqui a uma hora. 

c) (  ) A reunião dura de duas a três horas. 

d) (  ) Resolveu a avaliação a caneta. 

e) (  ) Dedicou a canção a sua amada mãe. 

f) (  ) Dedicou a canção a mãe amada. x 

g) (  ) Passou a noite inteira acordado. 

h) (  ) Caminhou até a igreja. 

i) (  ) Faltou a reunião porque estava doente. x 

j) (  ) O animal foi morto a fome.   

 

4. A seguir, há proposições verdadeiras e falsas. Associe-lhes V ou F, respectivamente: (1,5) 

 

a) V Os objetivos gerais da primeira fase da poesia romântica podem ser relacionados à proclamação da Independência. 

b) F Já os da segunda fase podem ser relacionados à Abolição da Escravidão e outras questões sociais. 

c) F Os Estados Unidos têm uma importância marcante para o desenvolvimento do Romantismo brasileiro. 

d) F A Proclamação da República foi muito importante para o desenvolvimento do contexto em que ocorreu o Romantismo. 

e) V Castro Alves é o autor mais importante da terceira geração da poesia romântica. 

f) V Foi durante o Romantismo que a profissão do escritor se tornou oficialmente reconhecida no Brasil. 

g) F O Romantismo brasileiro, na sua busca por originalidade, rejeitou completamente o modelo europeu. 

h) F O negro ocupou na literatura romântica brasileira papel semelhante àquele que foi representado pelo cavaleiro medieval, no Romantismo 

europeu. 

i) F A grande importância do Romantismo brasileiro na história da literatura nacional se deve ao fato de que suas obras eram voltadas para 

atender o gosto intelectual da elite. 

j) V A religiosidade católica, que havia sofrido um abalo na Europa e ganhado terreno no Brasil, teve influência importante para a construção 

das narrativas românticas brasileiras. 

 

 ANOTE O GABARITO DE SUA PROVA E CONFIRA NO MEU SITE! profricardomadureira.com.br 


