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1. O conteúdo Estudos Literários é composto de Análise literária, Crítica literária,

História da literatura e Teoria da Literatura. Destas quatro partes a que se ocupa

da literatura como um fenômeno; estuda, sistematiza e explica é a

a) Teoria da literatura.

b) Análise literária.

c) Crítica literária.

d) História da literatura.

e) Gramática.
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A resposta é a letra A:

A Teoria da Literatura e a forma de conhecimento (ciência) que constrói

explicações e sistematiza a arte da palavra: a literatura.
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2. Um texto se relaciona com outros formando uma rede textos. Os

estudiosos informam que todo texto é um mosaico de citações de outros

textos. Todo texto é uma retomada de outros textos, isto é, o leitor não lê

somente um texto, lê filamentos de outros textos. Por exemplo:
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Texto I: Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá:

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

(Gonçalves Dias – Romantismo, séc. XIX)

Texto II:

Minha terra tem palmeiras

onde canta o tico-tico

Enquanto isso o sabiá

vive comendo meu fubá.

(Cacaso –Modernismo, final do séc. XX)
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O autor do texto II (Cacaso) retoma o texto I (G. Dias) numa relação em que os

textos guardam entre si o que chamamos de

a) multiplicidade.

b) interdisciplinaridade.

c) intertextualidade.

d) intratextualidade.

e) interescolaridade.
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A resposta é a letra C:

Temos uma intertextualidade conhecida por paródia: o autor do texto II

retoma o texto I, distorcendo, invertendo, criticando e desviando de modo

intencional sua significação.
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3. Os dois textos da questão anterior apresentam estrutura de poema (versos) e em

linguagem conotativa (polissêmica) carregada de significações que, quanto aos

gêneros textuais, podemos afirmar são do gênero

a) literário.

b) não literário.

c) jornalístico.

d) publicitário.

e) narrativo.
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A resposta é a letra A:

A linguagem literária é conotativa, polissêmica, isto é, com significados

ilimitados e pelos efeitos estéticos e lúdicos. Podemos afirmar que os dois

textos são do gênero literário.
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4. Os textos de G. Dias e Cacaso apresentam intenções bem particulares; pessoais

do mundo interior; marcados de emoções, ideias e impressões. Os dois textos

trazem a marca da musicalidade e a presença do eu poético, com isso, significa dizer

que ambos pertencem ao gênero

a) narrativo.

b) dramático.

c) lírico.

d) épico.

e) jornalístico.
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A resposta é a letra C:

Há vários gêneros textuais, mas três são considerados clássicos para os

estudos de Teoria da Literatura: lírico, narrativo e dramático. Pela descrição

do enunciado da questão, os poemas são do gênero lírico.
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