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PORTUGUÊS

X

Comentário

IV. Incorreta. O elemento que remete a imagens desagradáveis é a expressão ao menos e não a estrutura verbal.



UDESC
2017/2

2

X

Comentário

I. Falsa. Apesar de ser um romance narrado em 3a pessoa, com predominância psicológica e em flashes, o ambiente é 
urbano (Balneário Camboriú), e não bucólico, que remete ao Arcadismo.

II. Verdadeira. A parte gráfica é importante com textos curtos sobre as fotos polaroides de Copi.
III. Falsa. Copi e Renê serão apenas amigos, sem relacionamento sexual, muito menos com a fuga de ambos para a 

Argentina, já que Copi se suicida no Brasil.
IV. Verdadeira. 
V. Verdadeira. 
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Comentário

I. Verdadeira. Apresenta a estrutra da obra na sua sequência, com destaque para a fragmentação.
II. Verdadeira. Com destaque para a personificação dos objetos.
III. Verdadeira. 
IV. Verdadeira. Destaque para os textos assumidos por Copi e pela presença da solidão.
V. Verdadeira. Destaque para a mistura de gêneros, característica da Literatura contemporânea e pós-moderna.
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Comentário

a) Incorreta. Em verdade, a colocação pronominal dos períodos é uma apossínclise, e o pronome oblíquo átono desta-
cado no primeiro período funciona como objeto direto, portanto não expletivo.

b) Incorreta. Não há relação de temporalidade no emprego da palavra solidão.
c) Incorreta. Em ambas as ocorrências o pronome oblíquo destacado funciona como objeto direto.
d) Correta. Visão cética machadiana em relação às questões políticas.
e) Incorreta. Não há sinestesia (fusão de sentidos) Simbolista nos termos destacados.

Comentário

I. Verdadeira. Aires, como alter ego de Machado, sonda a psicologia das personagens.
II. Verdadeira. Sobre a alegoria da situação do Brasil refletida na história e disputa entre Pedro e Paulo por Flora.
III. Falsa. A obra é da fase realista machadiana, e não do romantismo, sem detalhismo descritivo nem nacionalismo pós-

-independência.
IV. Verdadeira. 
V. Verdadeira. Com destaque para a leitura alegórica, Pedro e Paulo metaforizando republicanos e monarquistas, e a 

descrença machadiana a respeito das mudanças políticas, que seriam sempre de teor nomenclatural e de aparências.

X
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Comentário

I. Falsa. A linguagem machadiana não é teatral, Esaú e Jacó é um romance com linguagem concisa.
II. Falsa. O discurso não é direto em Esaú e Jacó, pois a narração é em 3a pessoa, fazendo de Aires ao mesmo tempo 

autor, narrador e personagem. Também com relação a Copi, não se pode dizer que a história está fundamentada na 
visão machista e preconceituosa de Renê, pois essa visão inicial se modifica completamente com a aproximação e 
amizade entre ele e Copi.

III. Verdadeira. A escrita como antídoto para a solidão, tanto para Aires como para Copi.
IV. Verdadeira. A questão da intertextualidade se percebe em ambas as obras.
V. Falsa. Flora não se suicida.
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Comentário

I. Verdadeira. 
II. Verdadeira. Com destaque para a personagem Lola, que se torna amiga de Alice e lhe dá guarida quando esta vaga 

pelas ruas de Porto Alegre.
III. Verdadeira. Com destaque para o falar regional do Rio Grande do Sul.
IV. Falsa. Estandarte significa "bandeira, insígnia de guerra ou espantalho", nunca insulto.
V. Verdadeira. Com destaque para o fato de Cícero ser apenas uma desculpa para Alice buscar por si mesma.

X

Comentário

I. Falsa. A filha e o genro de Alice não se separam.
II. Verdadeira. 
III. Verdadeira. 
IV. Falsa. Na afirmação: A palavra lá (linhas 9 e 12) tem a função sintática de adjunto adverbial de lugar e, em ambos os 

casos, tem como referente a pracinha do bispo, a segunda ocorrência refere-se à expressão meio da manhã.
V. Verdadeira. 
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a) Correta. Temas que aparecem na obra.
b) Incorreta. Alice não encontra Cícero.
c) Correta. Com destaque para o tema da invisibilidade e da busca da identidade.
d) Correta.
e) Correta.
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Comentário

I. Verdadeira. Carla foi chamada para atenuar a ausência da mãe de Lu.
II. Verdadeira.
III. Verdadeira.
IV. Verdadeira. Com destaque para o fato de Vitória Valentina terminar sozinha e feliz.
V. Verdadeira.
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Comentário

a) Incorreta. Pelo contrário, a obra representa uma sociedade injusta, violenta e corrupta. Não se encontram no texto 
desenhos, e o mundo retratado está longe do ideal.

b) Incorreta. O processo de formação dos vocábulos da alternativa é abreviação.
c) Incorreta. Carla termina sozinha.
d) Correta. 
e) Incorreta. Mais é um advérbio.
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I. Verdadeira. Obra contemporânea com temática social que pode ser aproximada com o romance de 30 da 2a fase 
modernista (Graciliano Ramos, Jorge Amado e J. Lins do Rego).

II. Verdadeira. A linguagem da obra é popular, com uso de gírias.
III. Verdadeira. As características contemporâneas da obra de Elvira Vigna (linguagem coloquial "brasileira", ruptura com 

os padrões convencionais, "iconoclastia" e temas do cotidiano) podem ser aproximadas da 1a geração modernista.
IV. Verdadeira. Há presença da polifonia, várias vozes dentro da obra (Nando, Vitória, narrador, caixas de diálogo, dese-

nhos).
V. Falsa. A linguagem contemporânea absorve e valoriza o coloquial, a gíria, o palavrão, o registro informal da língua.
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I. Verdadeira. Resume a trajetória de Maria no conto homônimo.
II. Verdadeira. Os temas da intolerância e preconceito aparecem no conto.
III. Verdadeira. 
IV. Falsa. O baixar da cabeça se deveu ao fato de ela ter tido filhos com outro homem.
V. Verdadeira. O texto mostra que Maria sentia saudade do tempo passado.
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a) Correta.
b) Correta.
c) Correta.
d) Incorreta. A próclise é obrigatória uma vez que o advérbio de negação (não) funciona como fator de atração.
e) Correta.


