LÍNGUA PORTUGUESA
Leia esta tira de Glauco e, em seguida, assinale a que possui um comentário indevido:

(Atrevida, jan. 1997.)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No primeiro quadrinho, os termos: filhinha e fofura são vocativos.
Tanto na fala da mãe quanto na fala de Peteca, os verbos estão implícitos. A fala de Peteca apresenta um período
composto por coordenação.
No segundo quadrinho, a locução conjuntiva é depois que e a conjunção quando.
A locução conjuntiva e a conjunção presentes no segundo quadrinho exprimem idéia de modo.
No último quadrinho, o termo mãe exerce na frase a mesma função sintática dos termos: filhinha e fofura.

Leia atentamente o poema abaixo, escrito pelo poeta alagoano Ledo Ivo:
A TEMPESTADE
“Para que os cajueiros possam florir caiu esta chuva
que apagou as estrelas e encharcou os caminhos.
Água e vento derrubaram as cancelas antigas,
quebraram telhas, vergaram árvores, suprimiram cercas,
desalojaram abelhas e marimbondos, enxotaram os pássaros predatórios,
e o galinheiro é um cemitério de pintos amarelos.
Este é o regimento do mundo: relâmpagos e raios
antes da flor e do fruto.”
(Ledo Ivo)

A seguir, marque a opção que apresenta um comentário incorreto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O primeiro período do poema começa em: “Para que os cajueiros...” e vai até “...encharcou os caminhos.”
O segundo período começa em: “Água e vento derrubaram...” e vai até “... um cemitério de pintos amarelos.”
O terceiro período não corresponde à segunda estrofe do poema.
O segundo período é bastante longo. Neste, o poeta utiliza sete orações para descrever os efeitos da tempestade.
Se estabelece uma seqüência de fatos, cada um deles expresso numa oração.
Leia o anúncio e marque a opção correta em relação à sintaxe das palavras:

(veja, 24/3/1999)

(A)

da memória: adjunto adnominal;

(B)
(C)
(D)
(E)

do MASP: complemento nominal;
da memória: predicativo do sujeito;
a manutenção: complemento;
da memória: complemento nominal.
Leia o anúncio e marque a resposta incorreta:

(Veja, 7/2/1996.)

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

Os termos viver e sonhar estão ligados por duas conjunções coordenativas: ou e e.
A conjunção ou estabelece uma relação de exclusão; e de adição.
O ponto de interrogação acrescenta à primeira frase uma idéia de dúvida.
Na capa da revista anunciada, aparece a frase: “Tira, põe ... ache o lugar”, que possivelmente remete a uma
reportagem sobre armários e estantes. A conjunção coordenativa porque está implícita entre as orações: “Tira...
põe.”
“Tira, põe... ache o lugar.”
“Tira e põe porém ache o lugar.”

Observe o trecho que segue e assinale onde houve erro na classificação da oração:
Concordamos com o ministro quanto ao fato de que a lei de greve seja reformulada. É preciso que a relação entre as
classes empresariais e os sindicatos se baseie na filosofia de um regime de liberdade. Estamos certos de que o
exercício do diálogo é o melhor caminho. A dúvida é que pressões diversas tumultuem o processo de negociação.
(Adaptado de Diário Popular, 2/3/91.)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“... de que a lei de greve seja reformulada.” (oração subordinada substantiva completiva nominal)
“É preciso que a relação entre as classes empresariais e os sindicatos se... liberdade.” (oração subordinada
substantiva subjetiva)
“Estamos certos de que o exercício do diálogo é o melhor caminho.” (oração subordinada substantiva objetiva
indireta)
“Estamos certos de que o exercício do diálogo é o melhor caminho.” (oração subordinada substantiva completiva
nominal)
“A dúvida é que pressões diversas tumultuem o processo de negociação.” (oração subordinada substantiva
predicativa)
Leia esta tira:

Assinale a opção que está incorreta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O primeiro quadrinho possui um período composto: “Você disse aos seus pais / que eu vou tocar o meu violão para
eles esta noite?”
O primeiro quadrinho possui duas orações.
A primeira oração do primeiro quadrinho é a principal.
A segunda oração do primeiro quadrinho é oração subordinada substantiva objetiva direta.
A segunda oração do primeiro quadrinho classifica-se como: oração subordinada substantiva objetiva indireta.
Texto
PALHAÇO

“Sei que é doloroso um palhaço
se afastar do palco por alguém
volta que a platéia te reclama
sei que choras, palhaço
por alguém que não te ama
Enxuga os olhos e me dá um abraço
não te esqueças que és um palhaço
faça a platéia gargalhar
um palhaço não deve chorar”
(Nelson Cavaquinho, Oswaldo Martins e Washington Fernandes)

A única opção incorreta é:
(A)

O texto apresenta duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas:
“... que é doloroso um palhaço...”
“... que choras...”

(B)

A oração: “volta que a platéia te reclama” é classificada assim:
“Volta“: oração coordenada assindética.
“... que a platéia te reclama”: oração coordenada sindética explicativa.

(C)
(D)
(E)

A função sintática do termo por alguém (segundo verso) é adjunto adverbial de causa.
O sujeito do verbo gargalhar (oitavo verso) é o palhaço.
Em: “Enxuga os olhos e me dá um abraço”, oração coordenada assindética: “Enxuga os olhos” — oração coordenada
sindética aditiva: “e me dá um abraço.”
Assinale a alternativa em que se caracteriza a estética simbolista:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Culto do contraste, que opõe elementos com amor e sofrimento, vida e morte, razão e fé, numa tentativa de
conciliar pólos antagônicos.
Busca do equilíbrio e da simplicidade dos modelos greco-romanos, através, sobretudo, de uma linguagem simples,
porém nobre.
Culto do sentimento nativista, que faz do homem primitivo e sua civilização um símbolo de independência espiritual,
política, social e literária.
Exploração de ecos, ressonâncias, aliterações, numa tentativa de valorizar a sonoridade da linguagem, aproximandoa da música.
Preocupação com a perfeição formal, sobretudo com o vocabulário carregado de termos científicos, o que revela a
objetividade do poeta.
Afrânio Coutinho aponta as seguintes qualidades que caracterizam o espírito romântico:

I—
II —
III —

individualismo e subjetivismo;
escapismo;
exagero,

e explica:
a — Na sua busca de perfeição, o romântico cria o mundo em que coloca o que imagina de bom, bravo, belo, amoroso,
puro, um mundo de perfeição e sonho.
b — O Romantismo é o primado exuberante da emoção, imaginação, paixão, intuição, liberdade pessoal e interior.
c — Nem fatos nem tradições despertam o respeito do romântico. Pela liberdade, revolta, fé e natureza, constrói o
mundo novo à base do sonho.
A melhor associação de “qualidades” e “explicações” é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I
I
I
I
I

—
—
—
—
—

b; II — c; III — a;
c; II — a; III — b;
a; II — b; III — c;
c; II — b; III — a;
b; II — a; III — c.

“Mãos que os lírios invejam; mãos eleitas
Para aliviar de Cristo os sofrimentos
Cujas veias azuis parecem feitas
Da mesma essência astral dos óleos bentos.”
O vocabulário litúrgico, a religiosidade, a musicalidade da estrofe acima vinculam-se ao:
(A)
Romantismo;
(B)
Parnasianismo.
(C)
Simbolismo.
(D)
Impressionismo.
(E)
Modernismo.
Alphonsus de Guimaraens, como exemplifica a estrofe escolhida na questão anterior, transformou a
_____________ numa profunda experiência estética:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

morte
religião
amada
lembrança
saudade

Texto para as questões 12 e 13:
RIO ABAIXO
Treme o rio, a rolar, de vaga em vaga...
Quase noite. Ao sabor do curso lento
Da água, que as margens em redor alaga,

Seguimos. Curva os bambuais o vento.
Vivo há pouco, de púrpura, sangrento,
Desmaia agora o Ocaso. A noite apaga
A derradeira luz do firmamento...
Rola o rio, a tremer, de vaga em vaga.
Um silêncio tristíssimo por tudo
Se espalha. Mas a lua lentamente
Surge na fímbria do horizonte mudo:
E o seu reflexo pálido, embebido
Como um gládio de prata na corrente,
Rasga o seio do rio adormecido.
(Olavo Bilac)

Lendo o poema, não é difícil perceber tratar-se do estilo de época do:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Arcadismo.
Romantismo.
Parnasianismo.
Simbolismo.
Modernismo.
Desse poema, só não se conclui que:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o poeta preocupou-se com a perfeição formal do poema, demonstrado pela métrica perfeita e pelo vocábulo
rigorosamente escolhido.
o sentimento de angústia e tristeza está presente no poema, provocado pela impossibilidade de fugir à realidade.
“Rio abaixo” parece fruto da observação. É o estilo do Realismo na poesia.
o vocabulário do poema é poético, próprio, expressivo e erudito.
todos os versos encontram-se no presente do indicativo; prova de que o assunto nasce da observação, não da
imaginação.
Todas as características abaixo se aplicam ao Simbolismo, exceto:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sugestão de estados de alma.
visão pessoal e, freqüentemente, melancólica e pessimista da vida.
volta aos ideais clássicos de equilíbrio e racionalidade.
desejo de aproximar a literatura da música.
presença da sinestesia, como um instrumento de expressão de mescla de sensações.

MÚSICA DA MORTE
A música da Morte, a nebulosa,
estranha, imensa música sombria,
passa a tremer pela minh'alma e fria,
gela, fica a tremer, maravilhosa ...
Onda nervosa e atroz, onda nervosa,
letes sinistro e torvo da agonia,
recresce a lancinante sinfonia,
sobe, numa volúpia dolorosa ...
Sobe, recresce, tumultuando a amarga,
tremenda, absurda, imponderada e larga,
de pavores e de trevas alucina ...
E alucinando e em trevas delirando,
como um ópio letal, vertiginando,
os meus nervos, letárgica, fascina ...
(Cruz e Sousa)

O texto registra a seguinte característica da escola literária em que se insere:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rompe com as regras rígidas das poesias de forma fixa.
recorre a uma linguagem eminentemente denotativa e coloquial.
copia a realidade objetivamente, sem distorções, tal qual todo o mundo a vê.
registra a realidade de maneira simbólica, segundo as sensações do poeta.
repele qualquer recorrência aos efeitos sensoriais na descrição da realidade.

