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BRASIL,
MOSTRA
A TUA
CARA
BRASIL,
MOSTRA
A TUA
CARA
A busca
de uma
identidade
nacional
é preocupação
A busca
de uma
identidade
nacional
é preocupação
deste
século
deste
século

Revista Veja.
Por João Gabriel de Lima.
Revista Veja.

01. Observe esta passagem: “Até esta data, o brasileiro era,
antes de tudo, um envergonhado.”
01. Observe esta passagem: “Até esta data, o brasileiro era,
Sobre a organização sintática que ela apresenta, é correto
antes de tudo, um envergonhado.”
afirmar que:
Sobre a organização sintática que ela apresenta, é correto
A) se trata de um período composto por coordenação e
afirmar que:
subordinação.
de“até”
um período
porsubordinada
coordenação e
B) A)
nelasea trata
palavra
introduzcomposto
uma oração
subordinação.
substantiva.
a palavra
“até” apenas
introduzum
uma
oração
subordinada
C) B)
há, nela
em sua
composição,
sujeito
simples,
no
substantiva.
caso,
“o brasileiro”.
há, em sua composição,
simples, no
D) C)
a substituição
de “até estaapenas
data” um
porsujeito
“até aquela
caso,
“o brasileiro”.
data”
causaria
graves mudanças semânticas ao texto.
D) a substituição de “até esta data” por “até aquela
data” causaria graves mudanças semânticas ao texto.





Está(ão) correta(s):
Está(ão) correta(s):
A) I, apenas.
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
D) I, II e III.
Analisando estes dois períodos: “Ao criar um livro, um
03. Analisando
estes dois
períodos:
“Aodoscriar
livro, um
quadro
ou uma canção,
o artista
brasileiro
diasum
atuais
ou uma canção,
o artistaparecer
brasileirobrasileiro.
dos dias atuais
tem quadro
uma preocupação
a menos:
tem deuma
preocupação
a menos:
parecer brasileiro.
A noção
cultura
nacional é algo
tão incorporado
ao
A noção
de cultura
nacional
é algo
tão incorporado
ao
cotidiano
do país
que deixou
de ser
um peso
para os
cotidiano
do épaís
que afirmar
deixouque
de neles
ser um
criadores.”,
só não
possível
há: peso para os
criadores.”,
não éexpressa
possível afirmar
que neles há:
A) uma
oração sóque
valor semântico
de
A) uma oração que expressa valor semântico de
consequência.
B) o usoconsequência.
de conjunção que expressa valor semântico de
B) o uso de conjunção que expressa valor semântico de
alternância.
alternância.
C) conjunção
que une termos e conjunção que une
C) conjunção que une termos e conjunção que une
orações.
orações.de orações coordenadas sindéticas e
D) a presença
assindéticas.
D) a presença de orações coordenadas sindéticas e
assindéticas.

04.

PERO VAZ DE CAMINHA
PERO VAZ DE CAMINHA
a descoberta
Seguimos
nosso caminho por este mar de longo
a descoberta
Até a Seguimos
oitava da Páscoa
nosso caminho por este mar de longo
Topamos
Até aves
a oitava da Páscoa
E houvemos
vista
de terra
Topamos
aves
E houvemos vista de terra
os selvagens
Mostraram-lhes uma galinha
os selvagens
Quase haviam medo dela
Mostraram-lhes uma galinha
E não queriam por a mão
Quase
haviam como
medo espantados
dela
E depois
a tomaram
E não queriam por a mão
E depois a tomaram como espantados
primeiro chá
Depois de dançarem
chá
Diogoprimeiro
Dias
de dançarem
Fez o Depois
salto real
Diogo Dias
Fez o salto real
as meninas da gare
Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis
as meninas
garepelas espáduas
Com cabelos
mui da
pretos
três outão
quatro
bem moças e bem gentis
E suasEram
vergonhas
altas moças
e tão saradinhas
Com
mui
pretos pelas espáduas
Que de
nóscabelos
as muito
olharmos
E suas vergonhas
altas e tão saradinhas
Não tínhamos
nenhumatão
vergonha
Que de nós as muito olharmos
ANDRADE, Oswald de. Poesias reunidas. Rio de Janeiro:
Não tínhamos
nenhuma vergonha
Civilização Brasileira, 1978, p. 80.
ANDRADE, Oswald de. Poesias reunidas. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1978, p. 80.





Português

02. Em
à passagem
“Essa “Essa
é umaé conquista
deste deste
02. relação
Em relação
à passagem
uma conquista
século.
Tem como
marcomarco
a Semana
de ArtedeModerna
de
século.
Tem como
a Semana
Arte Moderna
de
1922,1922,
uma espécie
de grito
independência
artísticaartística
do
uma espécie
de de
grito
de independência
do
país, cem
da independência
política.”,
fazem-se
fazem-se
país,anos
cem depois
anos depois
da independência
política.”,
as seguintes
afirmações:
as seguintes
afirmações:
I. “Essa”
é um épronome
demonstrativo
que, no
texto,
I. “Essa”
um pronome
demonstrativo
que,
no texto,
retoma
o queofoi
expresso
anteriormente
e, na oração
retoma
que
foi expresso
anteriormente
e, na oração
em que
exerceexerce
a função
sintática
de sujeito;
emaparece,
que aparece,
a função
sintática
de sujeito;
II. “deste”
aponta
para
uma
mensagem
que será
II. “deste” aponta para uma mensagem
que será
mencionada
cataforicamente
no texto;
mencionada
cataforicamente
no texto;
III. Para
uma definição
pessoalpessoal
da Semana
de
III. expressar
Para expressar
uma definição
da Semana
de
Arte Moderna,
o autor
um aposto
no segundo
Arte Moderna,
o utilizou
autor utilizou
um aposto
no segundo
período.
período.

Ao Ao
criarcriar
um um
livro,livro,
um quadro
ou uma
canção,
o
um quadro
ou uma
canção,
o
artista
brasileiro
dos dos
dias dias
atuais
tem tem
uma uma
preocupação
a
artista
brasileiro
atuais
preocupação
a
menos:
parecer
brasileiro.
A noção
de cultura
nacional
é
menos:
parecer
brasileiro.
A noção
de cultura
nacional
é
algoalgo
tão tão
incorporado
ao cotidiano
do país
que deixou
de de
incorporado
ao cotidiano
do país
que deixou
ser ser
um um
pesopeso
parapara
os criadores.
Agora,
em vez
à
os criadores.
Agora,
em de
vezservir
de servir
à
pátria,
eleseles
podem
servirservir
ao próprio
talento.
Essa Essa
é uma
pátria,
podem
ao próprio
talento.
é uma
conquista
deste
século.
TemTem
como
marco
a Semana
de de
conquista
deste
século.
como
marco
a Semana
ArteArte
Moderna,
de de
1922,
umauma
espécie
de grito
de de
Moderna,
1922,
espécie
de grito
independência
artística
do
país,
cem
anos
depois
da
independência artística do país, cem anos depois da
independência
política.
Até Até
esta esta
data,data,
o brasileiro
era, era, 
independência
política.
o brasileiro
antes de tudo, um envergonhado. Achava que pertencia a
antes de tudo, um envergonhado. Achava que pertencia a
uma raça inferior e que a única solução era imitar os
uma raça inferior e que a única solução era imitar os
modelos culturais importados. Para acabar com esse
modelos culturais importados. Para acabar com esse
complexo, foi preciso que um grupo de artistas de diversas
complexo,
foi preciso
que um
grupo de
de diversas
áreas
se reunisse
no Teatro
Municipal
de artistas
São Paulo
e
áreas que
se reunisse
no Teatro
Municipal
de Mário
São Paulo
e
bradasse
ser brasileiro
era bom.
O escritor
de
bradasse
que ser
brasileirodeerauma
bom.língua
O escritor
Mário de
Andrade
lançou
o projeto
nacional.
lançou de
o Andrade,
projeto de
umao língua
SeuAndrade
colega, Oswald
propôs
conceitonacional.
de
Seu colega, segundo
Oswald de
Andrade,
propôs
o conceito
“antropofagia”,
o qual
a cultura
brasileira
criaria de 03.
qual
a cultura
um “antropofagia”,
caráter própriosegundo
depois ode
digerir
as brasileira
influênciascriaria
um caráter próprio depois de digerir as influências
externas.
externas.
A Semana de 22 foi só um marco, mas pode-se
Semana de
22 uma
foi só
um marco,
dizer que elaA realmente
criou
agenda
culturalmas
parapode-se
o
ela realmente
agenda
cultural
para o
país.dizer
Foi que
tentando
inventarcriou
umauma
língua
brasileira
que
país. FoiRamos
tentando
inventar Rosa
uma língua
brasileira
Graciliano
e Guimarães
escreveram
suas que
Graciliano
e Guimarães
obras,
as mais Ramos
significativas
do séculoRosa
XX, escreveram
no país, no suas
obras,daas prosa.
mais significativas
do século
no país,
campo
Foi recorrendo
ao XX,
bordão
da no
campo daqueprosa.
recorrendo
ao anos
bordão
antropofagia
vários Foi
artistas
jovens, nos
60, da
antropofagia
que vários
artistas jovens,
nos anos 60,
pop brasileira,
no movimento
inventaram
a cultura
movimento
inventaram
cultura popNobrasileira,
conhecido
comoa tropicalismo.
plano dasnoideias,
o
século
gerou três
obras
que se tornariam
clássicos
da
conhecido
como
tropicalismo.
No plano
das ideias,
o
Sertões
Euclides
da da
reflexão
o país.
séculosobre
gerou
três Os
obras
que, do
se carioca
tornariam
clássicos
Cunha,
escrito
em o1902,
ainda
influenciado
por teorias
Sertões
, do carioca
Euclides da
reflexão
sobre
país.éOs
racistas
do escrito
século passado,
achavam
que a mistura
Cunha,
em 1902,que
é ainda
influenciado
por teorias
entre
negros,
brancos
e índios
provocaria
racistas
do século
passado,
que achavam
que a um
mistura 04.
“enfraquecimento”
raça brasileira.
Mesmo provocaria
assim, é um um
entre negros, dabrancos
e índios
livro“enfraquecimento”
essencial, porque oda
repórter
Euclides, Mesmo
que trabalhava
raça brasileira.
assim, é um
O Estado
de S.oPaulo
, foiEuclides,
a campoque
cobrir
a
no livro
jornalessencial,
porque
repórter
trabalhava
guerra
de Canudos
e viudenaS.frente
muitas
O Estado
Paulode
, foicombate
a campo
cobrir a
no jornal
coisas
que punham
em questão
as frente
teorias de
formuladas
guerra
de Canudos
e viu na
combateem
muitas
Casapunham
Grandeem
& questão
Senzala,asdo
pernambucano
gabinete.
coisas que
teorias
formuladas em
Gilberto
Freyre,
pela primeira
vez a
Casa apresentava
Grande & Senzala
, do pernambucano
gabinete.
miscigenação
como apresentava
algo positivo pela
e buscava
Gilberto Freyre,
primeira nos
vez a
primórdios
da colonização
do país
origens nos
miscigenação
como portuguesa
algo positivo
e asbuscava
da sociedade que se formou aqui. Por último, o paulista
primórdios da colonização portuguesa do país as origens
Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, partia de
da sociedade que se formou aqui. Por último, o paulista
premissas parecidas, mas propunha uma visão crítica, que
Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, partia de
influenciaria toda a sociologia produzida a partir de então.
premissas parecidas, mas propunha uma visão crítica, que
Por João a
Gabriel
Lima.
influenciaria toda a sociologia produzida
partirdede
então.
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AAconversão
conversãode
desubstantivos
substantivosem
emadjetivos,
adjetivos,isto
istoé,é,tomar
tomar
uma
uma palavra
palavra designadora
designadora (substantivo)
(substantivo) ee usá-la
usá-la como
como
caracterizadora
caracterizadora (adjetivo),
(adjetivo), constitui
constitui um
um procedimento
procedimento
comum
comumem
emlíngua
línguaportuguesa.
portuguesa.
Assinale
Assinale aa opção
opção em
em que
que aa palavra
palavra em
em destaque
destaque
exemplifica
exemplifica este
este procedimento
procedimento de
de conversão
conversão de
de
substantivo
substantivoem
emadjetivo.
adjetivo.
A)A) Fez
real(v.
(v.14)
14)
Fezoosalto
saltoreal
B)B) Eram
Eramtrês
trêsou
ouquatro
quatromoças
moçasbem
bemmoças
moçaseebem
bemgentis
gentis
(v.
(v.16)
16)
C)C) Com
pretospelas
pelasespáduas
espáduas(v.
(v.17)
17)
Comcabelos
cabelosmui
muipretos
D)D) EEsuas
suasvergonhas
vergonhastão
tãoaltas
altaseetão
tãosaradinhas.
saradinhas.(v.
(v.18)
18)

06.
06.Faça
Façauma
umaleitura
leituraatenta
atentados
dostextos
textosaaseguir.
seguir.
Texto
TextoI I
Pretende,
Pretende,Doroteu,
Doroteu,oonosso
nossochefe
chefe
erguer
ergueruma
umacadeia
cadeiamajestosa,
majestosa,
que
quepossa
possaescurecer
escureceraavelha
velhafama
fama
da
datorre
torrede
deBabel
Babeleemais
maisdos
dosgrandes,
grandes,
custosos
custososedifícios
edifíciosque
quefizeram,
fizeram,
para
parasepulcros
sepulcrosseus,
seus,ososreis
reisdo
doEgito.
Egito.
Talvez,
Talvez,prezado
prezadoamigo,
amigo,que
queimagine
imagine

05.
05.Leia
Leiaosostextos
textosaaseguir.
seguir.

que
queneste
nestemonumento
monumentoseseconserve,
conserve,

Texto
TextoI I

eterna,
eterna,aasua
suaglória,
glória,bem
bemque
queosospovos,
povos,
ingratos,
ingratos,não
nãoconsagrem
consagremricos
ricosbustos
bustos

Vou
Vouretratar
retrataraaMarília,
Marília,
AAMarília,
Marília,meus
meusamores;
amores;
Porém
Porémcomo?
como?seseeu
eunão
nãovejo
vejo
Quem
Quemme
meempreste
empresteasasfinas
finascores!
cores!
Dar-mas
Dar-masaaterra
terranão
nãopode;
pode;
Não,
Não,que
queaasua
suacor
cormimosa
mimosa
Vence
Venceoolírio,
lírio,vence
venceaarosa,
rosa,
OOjasmim,
jasmim,eeasasoutras
outrasflores.
flores.
Ah!
Ah!socorre,
socorre,Amor,
Amor,socorre
socorre
Ao
Aomais
maisgrato
gratoempenho
empenhomeu!
meu!
Voa
Voasobre
sobreososAstros,
Astros,voa,
voa,
Traze-me
Traze-measastintas
tintasdo
doCéu.
Céu.

nem
nemmontadas
montadasestátuas
estátuasao
aoseu
seunome.
nome.
Desiste,
Desiste,louco
loucochefe,
chefe,dessa
dessaempresa:
empresa:
um
umsoberbo
soberboedifício,
edifício,levantado
levantado
sobre
sobreossos
ossosde
deinocentes,
inocentes,construído
construído
com
comlágrimas
lágrimasdos
dospobres,
pobres,nunca
nuncaserve
serve
de
deglória
glóriaao
aoseu
seuautor,
autor,mas
massim
simde
deopróbrio.
opróbrio.
3ª3ªCarta.
Carta.Gonzaga,
Gonzaga,1996.
1996.p.p.814.
814.

Texto
TextoIIII
“Frequentemente
“Frequentementereexaminava
reexaminavaem
emcima
cimada
damesa
mesaooprojeto,
projeto,
maravilhado
maravilhado com
com osos resultados
resultados obtidos
obtidos em
em cada
cada detalhe
detalhe
ee sentindo
sentindo oo meu
meu perfil
perfil crescer
crescer para
para aa história
história –– livre,
livre,
desenvolto
desenvoltoeesobranceiro
sobranceiro––acima
acimadaquela
daquelavila
vilade
demodestos
modestos
casarões
casarões de
de pau-a-pique,
pau-a-pique, acima
acima daquela
daquela população
população
incaracterística
incaracterísticaque
quecontra
contramim
mimaçulava
açulavaum
umpoeta
poetaanônimo,
anônimo,
falsamente
falsamente encarnado
encarnado na
na pele
pele de
de um
um hispano-americano
hispano-americano
mentiroso
mentirosoresidente
residenteem
emSantiago
Santiagodo
doChile.
Chile.AAverve
vervecanalha
canalha
do
dodespersonalizado
despersonalizadoque
quefugia
fugiaaaseseidentificar
identificarpublicamente
publicamente
circulava
circulavaem
emmanuscritos.
manuscritos.Condenava
Condenavaooporte
porteda
daconstrução,
construção,
considerado
consideradodesproporcional
desproporcionalcom
comrelação
relaçãoao
aoque
queexistia
existiaem
em
torno,
torno,eedefendia
defendiaososvagabundos
vagabundoscujos
cujosrestos
restosde
deenergia
energiaútil
útil
procurava
procuravaaproveitar.
aproveitar.Que
Quecontinuassem
continuassemaaprotestar.”
protestar.”

Gonzaga,
Gonzaga,1992,
1992,p.p.44-45.
44-45.“Lira
“LiraVII”,
VII”,parte
parte1.1.


Texto
TextoIIII

Que
Quehavemos
havemosd’esperar,
d’esperar,Marília
Maríliabela?
bela?
Que
Quevão
vãopassando
passandoososflorescentes
florescentesdias?
dias?
As
Asglórias,
glórias,que
quevêm
vêmtarde,
tarde,jájávêm
vêmfrias;
frias;
EEpode
podeenfim
enfimmudar-se
mudar-seaanossa
nossaestrela.
estrela.
Ah!
Ah!não,
não,minha
minhaMarília,
Marília,
Aproveite-se
Aproveite-seootempo,
tempo,antes
antesque
quefaça
faça
OOestrago
estragode
deroubar
roubarao
aocorpo
corpoasasforças,
forças,
EEao
aosemblante
semblanteaagraça.
graça.



Mourão,
Mourão,1991,
1991,p.p.42.
42.



Gonzaga,
Gonzaga,1992,
1992,p.p.64-65.
64-65.“Lira
“LiraXIV”,
XIV”,parte
parte1.1.

Compare
Compare osos dois
dois textos,
textos, retirados
retirados de
de Cartas
Cartas Chilenas
Chilenas
(século
Boca de
de
(século XVIII),
XVIII), de
de Tomás
Tomás Antônio
Antônio Gonzaga,
Gonzaga, ee Boca
Chafariz
Chafariz (século
(século XX),
XX), de
de Rui
Rui Mourão,
Mourão, ee marque
marque aa
alternativa
alternativaincorreta
incorreta. .
A)A) No
texto
No textoII,II,oopersonagem
personagemLuís
Luísda
daCunha
CunhaMeneses
Meneseséé
um
um personagem
personagem fantasma
fantasmada
daInconfidência
InconfidênciaMineira,
Mineira,
que
queapresenta
apresentaooseu
seuponto
pontode
devista
vistaem
emrelação
relaçãoààsua
sua
história
históriaeeààsua
suaobra:
obra:aaconstrução
construçãoda
dacadeia.
cadeia.
B)B) No
Notexto
textoII,II,oopersonagem
personagemfantasma
fantasmaLuís
Luís da
daCunha
Cunha
Meneses
Menesesfaz
fazuma
umaavaliação
avaliaçãodo
dopassado
passadoeevêvêooautor
autor
das
dascartas
cartassatíricas
satíricascomo
comoum
umpoeta
poetaimportante
importantepara
paraaa
história
históriada
daInconfidência.
Inconfidência.
C)C) No
Notexto
textoI,I,oopersonagem
personagemCritilo
Critiloééporta-voz
porta-vozde
deum
um
discurso
discursolegalista
legalistacontra
contraasasinjustiças
injustiçaseeososdesmandos
desmandos
do
do governador
governador de
de Minas
Minas Gerais,
Gerais, nomeado
nomeado como
como
Fanfarrão
FanfarrãoMinésio.
Minésio.
D)D) No
No texto
texto I,I, oo poeta
poeta Gonzaga,
Gonzaga, com
com ferina
ferina análise
análise
crítica,
crítica, serviu-se
serviu-se do
do pseudônimo
pseudônimo de
de Critilo
Critilo para
para
desmoralizar
desmoralizar
oogovernador
governadoreecapitão
capitãogeneral.
general.

Faça
Façauma
umaanálise
análiseinterpretativa
interpretativados
dosfragmentos
fragmentosanteriores,
anteriores,
retirados
, , de
retirados das
das liras
liras VII
VII ee XIV
XIV de
de Marília
Marília de
de Dirceu
Dirceu
de
Tomás
Tomás Antônio
Antônio Gonzaga,
Gonzaga, ee assinale
assinale aa alternativa
alternativa
incorreta
incorreta. .
A)A) OOtempo
tempofigura
figuracomo
comoagente
agentedestruidor
destruidorda
dabeleza
belezade
de
Marília,
Marília, por
por isso
isso oo pastor
pastor aconselha
aconselha aa pastora
pastora aa
aproveitar
aproveitaraavida.
vida.
B)B) OOpoeta
poetaGonzaga
Gonzagaestabelece
estabeleceum
umdiálogo
diálogointertextual
intertextual
com
comaamitologia
mitologiagreco-latina
greco-latinaquando
quandorecupera
recuperaaafigura
figura
do
dodeus
deusdo
doamor.
amor.
C)C) OO pastor
pastor exalta
exalta aa beleza
beleza de
de Marília
Marília através
através de
de
elementos
elementosda
danatureza
naturezaeeexpressa
expressaum
ummodelo
modelode
devida
vida
simples.
simples.
D)D) OO poeta
poeta Gonzaga
Gonzaga revela,
revela, através
através da
da delegação
delegação
poética,
poética,ooestado
estadode
deespírito
espíritodo
dopastor
pastorDirceu
Dirceuque
quesese
encontra
encontrapreso
presoeelonge
longeda
daamada
amadaMarília.
Marília.
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07.
07.

01
01
CC
06
06
BB

II
“Umanjo
anjoveio
veioeedeu
deuvida
vida
“Um
Ao
peito
de
amores
nu:
Ao peito de amores nu:
Minh’almaagora
agoraremida
remida
Minh’alma
Adoraooanjo
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