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1. Em geral, todo texto carrega outros textos, isto é,

um texto diálogo com outro texto. A leitura evoca outra leitura e assim os

textos guardam entre si outros textos. Por exemplo:

Texto I:

Quando nasci, um anjo torto

Desses que vivem na sombra

Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. (Drummond)

Texto II:

Quando eu nasci

Um anjo louco muito louco

Veio ler a minha mão,

Não era um anjo barroco (Torquato Neto – piauiense de Teresina)
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A esse fenômeno de que um texto é um mosaico de citações de outros textos,

damos o nome de

a) intertextualidade.

b) gramaticalidade.

c) historicidade.

d) periodicidade.

e) interdisciplinaridade.
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A resposta é a letra A: A intertextualidade pode se manifestar de várias

maneiras, ora de forma mais explícita, ora de forma mais implícita, sutil.

Torquato Neto é explícito e convida o leitor à reflexão para um outro

momento histórico, marcado de consciência crítica.
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02. No Brasil, o Romantismo expressou forte apelo local por conta da nossa

Independência Política de 1822. A característica mais expressiva desse sentimento

foi

a) a subjetividade.

b) a objetividade.

c) o nacionalismo.

d) o irracionalismo.

e) o passado.
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A resposta é a letra C: O momento pós-Independência é de total busca

pela construção da identidade nacional. Os autores buscaram a

autoafirmação pelas cores e motivos locais: o índio, a natureza, aspectos

regionais e o sentimento pátrio.
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03. O triunfo do Romantismo, como escola, assinala, no mundo ocidental, a

plenitude do desenvolvimento burguês. Suas origens, nos fins do século XVIII,

indicam o progresso da ascensão da classe que vai

a) tentar barrar o Romantismo.

b) permitir a continuidade do Arcadismo.

c) dar continuidade à dominação medieval.

d) fazer ressurgir o Renascimento.

e) possibilitar uma nova sociedade e um novo público.
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A resposta é a letra E: O estilo árcade foi sufocado e substituído pelo estilo e

escola literária Romantismo. Isto por conta de uma nova mentalidade marcada

de liberdade, igualdade, fraternidade, provocada pela Revolução francesa e a

ascensão do capital da classe burguesa.
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04. Leia o texto e a seguir responda à questão proposta.

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se

poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja

começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método: a

primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para

quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e

mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no

cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.
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04. O fragmento é do romanceMemórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de

Assis. Pode-se afirmar, com base nas ideias do autor-personagem, que se trata:

a) de um texto jornalístico.

b) de um texto religioso.

c) de um texto científico.

d) de um texto autobiográfico.

e) de um texto teatral.
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