
 

 

 

 

 
 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 

Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 

Questões: A Hora da Estrela, de Clarice Lispector 
 
01. Devo registrar aqui uma alegria. é que a moça num aflitivo domingo sem farofa teve urna inesperada felicidade 
que era inexplicável: no cais do porto viu um arco-íris. Experimentando o leve êxtase, ambicionou logo outro: queria 
ver, como uma vez em Maceió, espocarem mudos fogos de artifício. Ela quis mais porque é mesmo uma verdade que 
quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto, o zé-povinho sonha com fome de tudo. E quer mas sem direito 
algum, pois não é? (Clarice Lispector, A hora da estrela) 
 
Considerando-se no contexto da obra o trecho sublinhado, é correto afirmar que, nele, o narrador: 
 
a) assume momentaneamente as convicções elitistas que, no entanto, procura ocultar no restante da narrativa. 
b) reproduz, em estilo indireto livre, os pensamentos da própria Macabéa diante dos fogos de artifício. 

c) hesita quanto ao modo correto de interpretar a reação de Macabéa frente ao espetáculo. 
d) adota uma atitude panfletária, criticando diretamente as injustiças sociais e cobrando sua superação. 
e) retoma uma frase feita, que expressa preconceito antipopular, desenvolvendo-a na direçao da ironia. 
 
02. Ele se aproximou e com voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe: 
 
— E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? 
— Sim, respondeu atabalhoadamente com pressa antes que ele mudasse de idéia. 
— E, se me permite, qual é mesmo a sua graça? 
— Macabéa. 
— Maca — o quê? 
— Bea, foi ela obrigada a completar. 

— Me desculpe mas até parece doença, doença de pele. 
Eu também acho esquisito mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte se eu vingasse, até 
um ano de idade eu não era chamada porque não tinha nome, eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de 
ter um nome ue nin uém tem mas arece ue deu certo — arou um instante retomando o fôlego perdido e acrescentou 
desanimada e com pudor — pois como o senhor vê eu vinguei... pois é... 
— Também no sertão da Paraíba promessa é questão de grande divida de honra. 
Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem 
onde estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabéa, com medo de que o 
silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado: 
— Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor? 
Da segunda vez em que se encontraram caia uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se 

darem as mãos caminhavam na chuva que na cara de Macabéa parecia lágrimas escorrendo. (Clarice Lispector, A hora 
da estrela) 
 
Neste excerto, as falas de Olímpico e Macabéa: 
 
a) aproximam-se do cômico, mas, no âmbito do livro, evidenciam a oposição cultural entre a mulher nordestina e o 

homem do sul do País. 
b) demonstram a incapacidade de expressão verbal das personagem, reflexo da privação econômica de que são 

vitimas. 
c) beiram às vezes o absurdo, mas, no contexto da obra, adquirem um sentido de humor e sátira social. 
d) registram, com sentimentalismo, o eterno conflito que opõe os princípios antagônicos do Bem e do Mal. 
e) suprimem, por seu caráter ridículo, a percepção do desamparo social e existencial das personagens. 

 
03. “A ação desta história terá como resultado minha transfiguração em outrem (…)”. 
Neste excerto de A hora da estrela, o narrador expressa uma de suas tendências mais marcantes, que ele irá reiterar 
ao longo de todo o livro. Entre os trechos abaixo, o único que NãO expressa tendência correspondente é: 
 
a) “Vejo a nordestina se olhando ao espelho e (…) no espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós nos 

intertrocamos”. 
b) “é paixão minha ser o outro. No caso a outra”. 
c) “Enquanto isso, Macabéa no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabéa, como se chegasse a si 

mesma”. 
d) “Queiram os deuses que eu nunca descreva o lázaro porque senão eu me cobriria de lepra”. 
e) “Eu te conheço até o osso por intermédio de uma encantação que vem de mim para ti”. 
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CRÔNICA: MENINO - FERNANDO SABINO 

 
 Menino, vem pra dentro, olha o sereno! Vai lavar essa mão. Já escovou os dentes? Toma a benção a seu pai. Já pra 
cama! 
        Onde aprendeu isso menino? – coisa mais feia. Toma modos. Hoje você fica sem sobremesa. Onde é que você 
estava? Agora chega, menino, tenha santa paciência. 
        De quem você gosta mais, do papai ou da mamãe? Isso, assim que eu gosto: menino educado, obediente. Está 
vendo? É só a gente falar. Desce daí, menino! Me prega cada susto...para com isso! Joga isso fora. Uma boa surra 
dava jeito nisso. Que é que você andou arranjando? Quem te ensinou esses modos? Passe pra dentro. Isso não é 
gente para ficar andando com você. 
        Avise seu pai que o jantar tá na mesa. Você prometeu, tem de cumprir. Que é que você vai ser quando crescer? 
Não, chega: você já repetiu duas vezes. Por que você está quieto aí? Alguma coisa está tramando...não anda 

descalço, já disse! – vai calçar o sapato. Já tomou remédio? Tem de comer tudo, você tá virando um palito. Quantas 
vezes já te disse para não mexer aqui? Esse barulho, menino! – teu pai tá dormindo. Para com essa correria dentro de 
casa, vai brincar lá fora. Você vai acabar caindo daí. Pede licença a seu pai primeiro. Isso é maneira de responder à 
sua irmã? Se não fizer, fica de castigo. Segura o garfo direito. Põe a camisa pra dentro da calça. Fica perguntando, 
tudo você quer saber! Isso é conversa de gente grande. Depois eu te dou. Depois eu deixo. Depois eu te levo. Depois 
eu conto. Agora não, depois! 
        Deixa seu pai descansar – ele está cansado, trabalhou o dia todo. Você precisa ser muito bonzinho com ele, meu 
filho. Ele gosta tanto de você. Tudo que ele faz é para seu bem. Olha aí, vestiu essa roupa agorinha mesmo, já está 
toda suja. Fez seus deveres? Você vai chegar atrasado. Chora não filhinho, mamãe está aqui com você. Nosso Senhor 
não vai deixar doer mais. 
        Quando você for grande, você também vai poder. Já disse que não, e não, e não! Ah, é assim? – pois você vai 
ver só quando seu pai chegar. Não fale de boca cheia. Junta a comida no meio do prato. Por causa disso é preciso 

gritar? Seja homem. Você ainda é muito pequeno pra saber essas coisas. Mamãe tem muito orgulho de você. Cale 
essa boca! Você precisa cortar esse cabelo. 
        Sorvete não pode, você tá resfriado. Não sei como você tem coragem de fazer assim com sua mãe. Se você 
comer agora, depois não janta. Assim você se machuca. Deixa de fita. Um menino desse tamanho, que é que os 
outros hão de dizer? Você queria que fizessem o mesmo com você? Continua assim que eu te dou umas palmadas. 
Pensa que a gente tem dinheiro pra jogar fora? Toma juízo menino! 
        Ganhou agora mesmo e já acabou de quebrar. Que é que você vai querer no dia de seus anos? Agora não, 
depois, tenho mais o que fazer. Não fica triste não, depois mamãe te dá outro. Você teve saudades de mim? Vou 
contar só mais uma, tá na hora de dormir. Vem que a mamãe te leva pra caminha. Mamãe te ama, viu! Dá um beijo 
aqui. Dorme com Deus meu filho! 
 

                                                                             (Fernando Sabino) 

 
04. “Agora deixa seu pai descansar – ele está cansado, trabalhou o dia todo”. A expressão destacada indica: 
 
a)   Tempo. 
b)   Lugar. 
c)   Modo. 
d)   Dúvida. 
 
05. “Ponha a camisa pra dentro da calça”. O termo destacado é marca da linguagem: 
 
a)   Formal. 

b)   Informal. 
c)   Regional. 
d)   Científica. 
 
06. “Quantas vezes já lhe disse para não mexer aqui?”. A palavra destacada refere-se: 
 
a)   Ao menino. 
b)   Ao pai. 
c)   À mãe. 
d)   Ao senhor. 
 
O texto abaixo servirá de referência para responder as questões  07 a 09.  

 

Nuvem 
 
– Fico admirado como é que você, morando nesta cidade, consegue escrever uma semana inteira sem reclamar, sem 
protestar, sem espinafrar! E meu amigo falou da água, telefone, Light em geral, carne, batata, transporte, custo de 
vida, buracos na rua, etc. etc. etc. Meu amigo está, como dizem as pessoas exageradas, grávido de razões. Mas que 
posso fazer? Até que tenho reclamado muito isto e aquilo. Mas se eu for ficar rezingando todo dia, estou roubado: 
quem é que vai aguentar me ler? Acho que o leitor gosta de ver suas queixas no jornal, mas em termos. 

Além disso, a verdade não está apenas nos buracos das ruas e outras mazelas. Não é verdade que as amendoeiras 
neste inverno deram um show luxuoso de folhas vermelhas voando no ar? E ficaria demasiado feio eu confessar que 
há uma jovem gostando de mim? Ah, bem sei que esses encantamentos de moça por um senhor maduro duram 
pouco. São caprichos de certa fase. Mas que importa? Esse carinho me faz bem; eu o recebo terna e gravemente; 



sem melancolia, porque sem ilusão. Ele se irá como veio, leve nuvem solta na brisa, que se tinge um instante de 
púrpura sobre as cinzas de meu crepúsculo. 
E olhem só que tipo de frase estou escrevendo! Tome tenência, velho Braga. Deixe a nuvem, olhe para o chão – e 
seus tradicionais buracos. 

(Rubem Braga, Ai de ti, Copacabana) 
 
07. É correto afirmar que, a partir da crítica que o amigo lhe dirige, o narrador cronista: 
 
a) sente-se obrigado a escrever sobre assuntos exigidos pelo público; 
b) reflete sobre a oposição entre literatura e realidade; 
c) reflete sobre diversos aspectos da realidade e sua representação na literatura; 

d) defende a posição de que a literatura não deve ocupar-se com problemas sociais; 
e) sente que deve mudar seus temas, pois sua escrita não está acompanhando os novos tempos. 
 
08. Em “E olhem só que tipo de frase estou escrevendo! Tome tenência, velho Braga”, o narrador: 
 
a) chama a atenção dos leitores para a beleza do estilo que empregou; 
b) revela ter consciência de que cometeu excessos com a linguagem metafórica; 
c) exalta o estilo por ele conquistado e convida-se a reverenciá-lo; 
d) percebe que, por estar velho, seu estilo também envelheceu; 
e) dá-se conta de que sua linguagem não será entendida pelo leitor comum. 
 
09. Com relação ao gênero do texto, é correto afirmar que a crônica: 

 
a) parte do assunto cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas; 
b) tem como função informar o leitor sobre os problemas cotidianos; 
c) apresenta uma linguagem distante da coloquial, afastando o público leitor; 
d) tem um modelo fixo, com um diálogo. 
e) consiste na apresentação de situações pouco realistas, em linguagem metafórica. 
 

POEMA: NO MEIO DO CAMINHO- CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
 

No Meio do Caminho 
Carlos Drummond de Andrade 

 
No meio do caminho tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra 
  
Nunca me esquecerei desse acontecimento 
Na vida de minhas retinas tão fatigadas 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
No meio do caminho tinha uma pedra. 
 
10. Essa pedra no meio do caminho só não pode ser: 
 
a) desânimo                                     
b) entusiasmo                       
c) tristeza                                         
d) fraqueza          
e) problemas 

     
11. O “caminho”, nesse poema de Drummond, é uma metáfora 
 
a) da encruzilhada                                
b) da estrada               
c) do campo                                        
d) da vida           
e) do tempo 
 
12. Sabe-se que, pela gramática normativa, deveria ser usado o verbo “havia” no lugar de “tinha”. Drummond 
escolheu o verbo “ter” 
 

a) porque seu vocabulário é restrito.                     
b) pois achou mais fácil assim. 
c) já que a palavra “havia” estaria mal empregada. 
d) intencionalmente. 
e) N.D.A. 
 



13. A repetição de palavras, nesse poema, 
 
a) demonstra falta de conhecimento linguístico                           
b) mostra despreparo 
c) cria a força poética da poesia.                                                  
d) deixa o poema menos interessante. 
e) N. D. A.  
 
 
14. As palavras “pedra” e “caminho”, nesse poema, foram usadas no sentido 
 

a) Próprio (denotativo)                              
b) Figurado (denotativo)                             
c) Figurado (conotativo)                            
d) Próprio (conotativo) 
e) n.d.a 
 
 
15 . “Na vida de minhas retinas tão fatigadas.” Nesse verso, a palavra grifada apresenta sentido de: 
 
a) negação                                             
b) dúvida            
c) tempo                                                

d) modo      
e) intensidade    

 

Os desastres de Sofia 
 

Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a 

ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele.  

O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros 

contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E eu 

era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos 

ensinar e que. ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, 

interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia, vermelho:  

- Cale-se ou expulso a senhora da sala.  

Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me mandar!  

Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o 

objeto do ódio daquele homem que de certo modo eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia, 

amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi 

covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. (...)  

 

LIsPEcTOR, Clarice. A legião estrangeira. São Paulo, Ática, 1977. p. 11.  

 

 

16. Nas linhas 4 e 5, o narrador afirma que o professor tinha “ombros contraídos’’.  

 

Essa característica, fora do contexto em que está inserida, pode sugerir  várias interpretações, como, por exemplo:  

- que o professor era velhinho;  

- que era frágil fisicamente;  

- que era corcunda;  

- que era acovardado e submisso às pressões sociais.  

 

Mas, levando em conta o contexto, apenas uma dessas possibilidades  contém uma interpretação adequada. Indique 

qual é essa possibilidade e, com  outras passagens do texto, justifique a sua escolha.  

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



17. Há várias passagens do texto em que o narrador dá a entender que o professor era uma pessoa que tomava 
atitudes contrárias à sua vontade ou tinha características que não combinavam entre si.  
 
Cite ao menos duas passagens do texto que comprovem essa afirmação.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
18. Segundo o texto, os sentimentos da aluna pelo professor eram ambíguos, isto é, eram sentimentos que se 
contrariavam.  
 
a) Cite algumas passagens em que se manifesta essa contradição. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Qual o motivo dessa ambigüidade?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
19. O professor diz: “- Cale-se ou expulso a senhora da sala”.  
Perante essa explosão, a aluna tem dupla reação.  
Procure explicar:  
 
a) Por que se sentiu ferida?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) Por que se sentiu triunfante?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
20. A menina diz que amava o professor “com a cólera de quem ainda não foi covarde.’ Tente explicar o 
significado dessa expressão  no contexto.  
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


