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01. (UCP-PR) Baseando-se no trecho abaixo, 

responda obedecendo ao código.                            

"Trem de ferro                                                              

Café com pão                                                                 

Café com pão                                                                     

Café com pão                                                                 

Virge Maria que foi isto maquinista?"                             

(Manuel Bandeira) 

I. A significação do trecho provém da sugestão 

sonora.                                                                                 

II. O poeta utiliza expressões da fala popular 

brasileira.                                                                
III. A temática e a estrutura do poema 

contrariam o programa poético do Modernismo.      

a) se I, II e III forem corretas.                                      

b) se I e II forem corretas e III incorreta.                       
c) se I, II e III forem incorretas.                                      

d) se I for incorreta e II e III corretas.                                             

e) se I e II forem incorretas e apenas III correta. 

02. (FIUbe-MG) A poesia modernista, 

sobretudo a da primeira fase (1922-1928):                                                                 
a) utiliza-se de vocabulário sempre vago e 

ambíguo que apreenda estados de espírito 

subjetivos e indefiníveis.                                     

b) faz uma síntese dos pressupostos 

poéticos que norteavam a linguagem 

parnasiano-simbolista.                                       
c) incentiva a pesquisa formal com base nas 

conquistas parnasianas, a ela anteriores.                                                            

d) enriquece e dinamiza a linguagem, 

inspirando-se na sintaxe clássica.                                                       

e) confere ao nível coloquial da fala 

brasileira a categoria de valor literário. 

03 (U.E. de Londrina) Leia com muita atenção 

este poema:                                                         

"CONSOADA                                                               
Quando a Indesejada das gentes chegar                         

(Não sei se dura ou caroável),                                                

Talvez eu tenha medo,                                                    

Talvez sorria, ou diga:                                                       

– Alô, iniludível!                                                                     
O meu dia foi bom, pode a noite descer.                                        

(A noite com os seus sortilégios)                                      

Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,                                   

A mesa posta,                                                                        
Com cada coisa em seu lugar."                              

(BANDEIRA, Manuel. Antologia poética. 19a ed. 

Rio, José Olympio, 1989, p.152). 

Nestes versos, o poeta revela: 

a) sua convivência familiar com a morte em 

razão da tuberculose que o acompanhou 

desde a juventude;                                                   

b) seu desencanto diante da vida que não 

pôde viver normalmente por causa da 

doença;                                                                  
c) seu sentimento de religiosidade e fé 

diante da vida e da morte;                                               

d) seu inconformismo diante do destino que 

a vida lhe reservou;                                                         

e) sua tranquilidade diante da morte por 

haver cumprido seu papel na vida. 

04 (U.F. Ouro Preto) Leia os textos abaixo.     

"Toda vez que um justo grita,                                           
um carrasco o vem calar;                                         

quem não presta fica vivo; quem é bom, 

mandam matar."                                                   

(Cecília Meireles - Romanceiro da 

Inconfidência) 

"Ao passar estava falando,                                          

vinha conversando consigo.                                                      

Por que agora caminha mudo                                                
se estava falando a princípio?                                    

decreto o forçaram a calar-se.                                            

Até os gestos lhe são proibidos.                                     

Fazem-se calar porque, certo,                                    

sua fala traz grande perigo."                                               

(João Cabral de Melo Neto - Auto do Frade) 

Assinale a alternativa incorreta.                                               

a) A fala é, em ambos os casos, um símbolo do 

exercício de liberdade.                                                
b) A fala é vista, nos dois textos, como um 

instrumento de luta política.                                      

c) Nas execuções públicas, os condenados eram 

proibidos de falar, pois havia o perigo de 
atrapalhar o andamento da cerimônia.                        

d) O carrasco faz o condenado se calar para que 

ele não exponha suas ideias, motivo de sua 

condenação.                                                               
e) O papel da fala é o de conscientizar as 

pessoas através do debate. Daí o seu perigo para 

o poder autoritário. 

05. (Ufscar) Soneto de fidelidade 

 
De tudo, ao meu amor serei atento 

PORTUGUÊS (3º ANO)  
 



Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 

 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 
E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure.                  
(Vinicius de Moraes) 
 Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinicius 

de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta 

a) não acredita no amor como entrega total entre 

duas pessoas. 

b) acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, 

é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor. 

c) entende que somente a morte é capaz de findar 

com o amor de duas pessoas. 

d) concebe o amor como um sentimento intenso a 

ser compartilhado, tanto na alegria quanto na 

tristeza. 

e) vê, na angústia causada pela ideia da morte, o 

impedimento para as pessoas se entregarem ao 

amor. 

06. (FUVEST-SP)                                                           

"O último poema                                                           

Assim eu quereria o meu último poema                               

Que fosse terno dizendo as coisas mais 

simples e menos intencionais                                                                      

Que fosse ardente como um soluço sem 

lágrimas                                                                      
Que tivesse a beleza das flores quase sem 

perfume                                                                                     

A pureza da chama em que se consomem os 

diamantes mais límpidos                                                        

A paixão dos suicidas que se matam sem 

explicação."                                                                              

(Manuel Bandeira, Libertinagens) 

Neste texto, ao indicar as qualidades que 

deseja para o "último poema", o poeta 

retoma dois temas centrais de sua poesia. 

Um deles é a valorização da simplicidade; o 

outro é: 

a) a verificação da inutilidade da poesia 

diante da morte.                                                                    

b) a coincidência da morte com o máximo de 

intensidade vital.                                                                     

c) a capacidade, própria da poesia, de 
eliminar a dor.                                                                  

d) a autodestruição da poesia, de eliminar a 

dor.                                                                                 

e) a autodestruição da poesia em um meio 

hostil à arte.                                                                                     

f) a aspiração a uma poesia pura e lapidar, 

afastada da vida. 

07. Considerando as assertivas abaixo, sobre o 

texto de Manuel Bandeira, assinale a(s) 

CORRETA(S).  

          O Bicho                                             

 Vi ontem um bicho 

 Na imundície do pátio 

 Catando comida entre os detritos. 

 Quando achava alguma coisa; 

 Não examinava nem cheirava: 

 Engolia com voracidade. 

 O bicho não era um cão, 

 Não era um gato, 

 Não era um rato. 

 O bicho, meu Deus, era um homem. 

    Manuel Bandeira. Rio/ dezembro de 1947. 

I - Há no texto expressão de forte indignação frente à 

condição sub-humana de vida de uma pessoa que se 

alimentava de restos retirados do lixo. 

II - A revolta sobre como os bichos são tratados na 

cidade é tema deste texto. 

III - O texto fala da surpresa a respeito do 

comportamento mal-educado de um homem que comia 

como um animal. 

a) São verdadeiras I e III. 

b) São verdadeiras II e III. 

c) São verdadeiras I e II. 

d) Só a I é verdadeira. 

08. Texto: Química da digestão 

              Para viver, entre outras coisas, precisamos de 

energia. Como não podemos tirar energia da luz do sol 

para viver, como os vegetais, essa energia usada pelo 

nosso organismo vem das reações químicas que 

acontecem nas nossas células.                                   



            Podemos nos comparar a uma fábrica que 

funciona 24 horas por dia. Vivemos fazendo e refazendo 

os materiais de nossas células. Quando andamos, 

cantamos, pensamos, trabalhamos ou brincamos, 

estamos consumindo energia química gerada pelo nosso 

próprio organismo. E o nosso combustível vem dos 

alimentos que comemos. 

 

          No motor do carro, por exemplo, a gasolina 

ou o álcool misturam-se com o ar, produzindo uma 

combustão, que é uma reação química entre o 

combustível e o oxigênio do ar. Do mesmo modo, 

nas células do nosso organismo, os alimentos 

reagem com o oxigênio para produzir energia. No 

nosso corpo, os organismos são transformados nos 

seus componentes mais simples, equivalentes à 

gasolina ou ao álcool, e, portanto, mais fáceis de 

queimar. O processo se faz através de um grande 

número de reações químicas que começam a se 

produzir na boca, seguem no estômago e acabam 

nos intestinos. As substâncias presentes nesses 

alimentos são decompostas pelos fermentos 

digestivos e se transformam em substâncias 

orgânicas mais simples. Daí esses componentes são 

transportados pelo sangue até as células. Tudo isso 

também consome energia. 

 

            A energia necessária para todas essas 

transformações é produzida pela reação química 

entre esses componentes mais simples, que são o 

nosso combustível e o oxigênio do ar. Essa é uma 

verdadeira combustão, mas uma combustão sem 

chamas, que se faz dentro de pequenas formações 

que existem nas células, as mitocôndrias, que são 

nossas verdadeiras usinas de energia. 

Este texto pode ser considerado um artigo de 

divulgação científica porque apresenta: 

 

a) explicação detalhada sobre um acontecimento 

recente. 

b) expressões coloquiais para exemplificar o 

processo da digestão. 

c) linguagem figurada para descrever o processo de 

combustão. 

d) vocabulário técnico para explicar a química da 

digestão. 

e) uma explicação muito complexa. 

 

09. (ENEM) 

                               
Tarsila do Amaral, O mamoeiro 

O modernismo brasileiro teve forte influência das 

vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte 

Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da 

arte brasileira definitivamente. Tomando como 

referência o quadro O mamoeiro, identifica-se que, 

nas artes plásticas, a                                                                                               

a) imagem passa a valer mais que as formas 

vanguardistas. 

b) forma estética ganha linhas retas e valoriza o 

cotidiano. 

s) natureza passa a ser admirada como um espaço 

utópico. 

d) imagem privilegia uma ação moderna e 

industrializada. 

e) forma apresenta contornos e detalhes humanos. 

10.  (ENEM) – O uso do pronome átono no início 

das frases é destacado por um poeta e por um 

gramático nos textos abaixo. 

Pronominais                                                                        

Dê-me um cigarro                                                                     

Diz a gramática                                                                     

Do professor e do aluno                                                           

E do mulato sabido                                                             

Mas o bom negro e o bom branco                                            

Da Nação Brasileira                                                           

Dizem todos os dias                                                         

Deixa disso camarada                                                                

Me dá um cigarro.                                                         

(ANDRADE, Oswald de. Seleção de textos. São 

Paulo: Nova Cultural, 1988.) 

“Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na 

conversação familiar, despreocupada, ou na língua 

escrita quando se deseja reproduzir a fala dos 

personagens (…)”. 

https://enem.inep.gov.br/


(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima 

gramática da língua portuguesa. São Paulo: 

Nacional, 1980.) 

Comparando a explicação dada pelos autores sobre 

essa regra, pode-se afirmar que ambos:                                 

a) Condenam essa regra gramatical.                                                        

b) Acreditam que apenas os esclarecidos sabem 

essa regra.                                                                                        

c) Criticam a presença de regras na gramática.                               

d) Afirmam que não há regras para uso de 

pronomes.                                                                                                               

e) Relativizam essa regra gramatical. 

 
 
 
 
 
 
 


