
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 
BRASILEIRA 

 
INTRODUÇÃO 

 
Na elaboração da prova de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira para o vestibular, a 
banca preocupou-se em contemplar aspectos que 
envolvem questões de análise lingüística e de 
literatura. Na leitura atenta das respostas às questões, 
percebe-se que os candidatos, de modo geral, 
privilegiaram aspectos de leitura e compreensão de 
textos diversos e das obras recomendadas no Guia do 
Vestibulando/2005, aspectos de conhecimento lin-
güístico e de capacidade de análise. 

Para a discussão de cada uma das questões 
respondidas, que serão analisadas abaixo, foi adotado 
o seguinte procedimento analítico: (i) registrou-se o 
número de acertos (correspondentes a questões 
integralmente corretas), o grau de dificuldade inicial-
mente previsto pela banca, o grau de dificuldade 
obtido (calculado  sobre o acerto integral); (ii) levan-
tou-se o número de candidatos que assinalou como 
correta cada uma das alternativas apresentadas, o que 
permitiu, ao final da apreciação de cada questão, a 
distribuição das proposições numa hierarquia de 
dificuldade obtida; (iii) em seguida, observaram-se os 
percentuais de respostas corretas aceitas (acertos 
totais e parciais), com base nos quais se depreendeu a 
taxa de respostas válidas por questão; (iv) adicio-
nalmente, foram tecidas algumas considerações sobre 
o conteúdo das proposições e/ou o desempenho dos 
candidatos.    

Os índices de facilidade obtidos para cada 
questão oscilaram entre 0.0465 (questão 37) e 0.4906 
(questão 31). A partir desses índices, as questões 
foram distribuídas da seguinte maneira em função do 
grau de dificuldade obtido: (i) entre 0.04 e 0.06 = 
difícil; (ii) entre 0.07 e 0.22 = média; (iii) 0.49 = 
fácil. 
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Texto 1 

 
Mas, afinal, o que é língua padrão? 

 
Já  sabemos  que  as  línguas  são  um 

conjunto  bastante  variado  de   formas 
lingüísticas, cada  uma delas com a sua 
gramática, a sua organização estrutural. Do 
ponto de vista científico, não há como dizer 
que uma forma lingüística é melhor que 
outra, a não ser que a gente se esqueça da 
ciência e adote o preconceito ou o gosto 
pessoal como critério. 

Entretanto, é fato que há uma diferen-
ciação   valorativa,  que  nasce  não  da 
diferença desta ou daquela forma em si, 
mas do significado social que certas formas 
lingüísticas adquirem nas sociedades. 
Mesmo  que  nunca  tenhamos  pensado 
objetivamente a respeito, nós sabemos (ou 
procuramos saber o tempo todo) o que é e 
o que não é permitido... Nós costumamos 
“medir  nossas  palavras”,  entre  outras 
razões, porque nosso ouvinte vai julgar não
somente o que se diz, mas também quem 
diz. E a linguagem é altamente reveladora: 
ela não transmite só informações neutras; 
revela também nossa classe social, a região 
de onde viemos, o nosso ponto de vista, a 
nossa escolaridade, a nossa intenção... 
Nesse sentido, a linguagem também é um 
índice de poder. 

Assim, na rede das linguagens de uma 
dada sociedade, a língua padrão ocupa um 
espaço privilegiado: ela é o conjunto de
formas consideradas como o modo correto, 
socialmente aceitável, de falar ou escrever. 
 
FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática 
de texto: língua portuguesa para nossos estudantes. 4 
ed. Petrópolis:  Vozes, 1992, p. 30. 
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Texto 2 

 
                CUITELINHO* 
 
Cheguei na bera do porto 
onde as onda se espaia. 
As garça dá meia volta, 
senta na bera da praia. 
E o cuitelinho não gosta 
que o botão de rosa caia. 
 
Quando eu vim de minha terra, 
despedi da parentaia. 
Eu entrei no Mato Grosso, 
dei em terras paraguaia. 
Lá tinha revolução, 
enfrentei fortes bataia. 
 
A tua saudade corta 
como aço de navaia. 
O coração fica aflito, 
bate uma, a outra faia. 
E os oio se enche d’água 
que até a vista se atrapaia. 

 
*Cuitelinho - pequeno cuitelo ou beija-flor 
(Cantiga popular brasileira de Paulo Vanzolin) 
 

 
 
 
 

 
Texto 3 

 
Domingo à tarde, o político vê um pro-

grama de televisão.  Um assessor passa por 
ele e pergunta: 

− Firme?   
O político responde: 
− Não.  Sírvio Santos. 

 
POSSENTI, Sírio. Os humores da língua.  Cam-
pinas:  Mercado de Letras, 1998, p. 34. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 31 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) a 
respeito dos Textos 1, 2 e 3. 
01. O Texto 2 registra uma variedade regional 

do interior de algumas cidades brasileiras, 
conhecida como dialeto caipira. Essa varie-
dade, ilustrada em espaia, parentaia, bataia 
e atrapaia, é normalmente estigma-tizada 
pela sociedade, servindo, muitas vezes, de 
piada. 

 
02. O falante, tendo  envolvimento múltiplo  nas 

relações sociais, normalmente domina mais 
de uma variedade da língua. Costuma medir 
suas palavras (linha 19 do Texto 1) confor-
me a situação.  Nesse sentido, ele é um 
camaleão lingüístico:  adapta a sua fala à si-
tuação em que se encontra. 

 
04. Quando Faraco e Tezza, no Texto 1, dizem 

que há uma diferenciação valorativa, (linhas 
10 a 11) estão se referindo apenas a varie-
dades regionais. 

 
08. Quem  domina  apenas um dialeto caipira, a 

exemplo das variedades usadas no Texto 2 
e no Texto 3, não terá dificuldade para ler 
um texto escrito em língua padrão, ou para 
produzir textos com ela. 

 
16. O efeito da piada (Texto 3) está relacionado 

com os dois sentidos que a palavra firme 
manifesta:  um, como cumprimento informal  
− “Tudo bem?” − e outro, como variante po-
pular de filme. 

 
 
Gabarito:  19 (01 + 02 + 16) 
Número de acertos:  5.494 (49,12%) 
Grau de dificuldade previsto:  Fácil 
Grau de dificuldade obtido:  Fácil  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

Muito elementar, a questão 31 envolve 
leitura e compreensão de três textos, testando 
basicamente o poder de síntese do candidato e sua 
capacidade de realizar inferências. A questão obteve 
média geral de 91% de respostas validadas (acerto 
total e parcial), confirmando o grau fácil de 
dificuldade previsto.  

Considerando-se as cinco proposições isola-
damente, o percentual de candidatos que acertou cada 
uma delas foi o seguinte: proposições 01 e 16, 100% 
de acerto; proposição 08, 96%; proposição 04, 92% e 
proposição 02, 69%. Das três, a proposição 02 foi a 
única a receber um grau de dificuldade médio, possi-
velmente porque exigia mais reflexão. A grande mai-
oria dos candidatos reconheceu acertadamente  
 
 
 



como falsas as proposições 04 e 08. Consideran-
do-se, ainda, os percentuais de acertos agrupa-
dos, é importante observar que a questão foi res-
pondida com acerto total por 5.494 candidatos 
(49,12%). A segunda resposta com maior fre-
qüência, apresentada por 3.249 candidatos 
(29,05%), identifica como corretas as proposi-
ções 01 e 16, e a terceira apresentou baixa fre-
qüência; apenas 582 candidatos (5,20%) assina-
laram adequadamente as proposições 01 e 02, o 
que corrobora a relativa dificuldade da proposi-
ção 02. 

A distribuição das proposições da questão 
31 em ordem crescente de dificuldade revelada 
é, portanto, a seguinte:  01 e 16 – 08 – 04 – 02. 
 
 
Questão 32 
Ainda, sobre o Texto 1, é CORRETO afirmar 
que: 
 
01. o trecho a não ser que a gente se esqueça 

da ciência e adote o preconceito ou o gosto 
pessoal como critério (linhas 7 a 9) pode ser 
assim parafraseado: a não ser que a ciência 
seja esquecida e seja adotado o preconceito 
ou o gosto pessoal como critério. 

 
02. os pronomes a gente (linha 7) e nós (linha 

16) foram usados com o mesmo significado 
referencial. Esse recurso se caracteriza co-
mo variação lingüística e pode ser obser-
vado tanto na linguagem padrão como na 
linguagem coloquial. 

 
04. o conector assim (linha 29) foi usado com 

valor exemplificativo e complementar. O pa-
rágrafo introduzido por ele serviu para con-
firmar o que foi dito antes. 

 
08. no trecho ela não transmite só informações 

neutras (linha 23), as palavras sublinhadas 
indicam que existem informações neutras, 
além de outras informações. 

 
16. a expressão não somente... mas também 

em: nosso ouvinte vai julgar não somente o 
que se diz, mas também quem diz (linhas 20 
a 22) estabelece uma relação de retificação 
do argumento da primeira afirmação com o 
argumento da segunda e acrescenta uma 
nova informação.  

 
 
Gabarito:  31 (01 + 02 + 04 + 08 + 16) 
Número de acertos:  942 (8,42%) 
Grau de dificuldade previsto:  Médio  
Grau de dificuldade obtido:  Médio  
 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
 
A questão 32 foi formulada com base no tex-

to 1, explorando a compreensão do texto e análise 
lingüística de aspectos morfológicos e sintáticos; em 
especial, aspectos relacionados à coerência e coesão 
textuais.  

Tomando-se as proposições em separado, o 
índice de candidatos que julgou cada uma como cor-
reta  é  o  seguinte:  01 – 83%; 02 – 56%; 04 – 72%; 
08 – 75%; 16 – 56%. Pelo índice, podemos concluir 
que, de um lado, as proposições 01, 04 e 08 foram 
consideradas fáceis e, de outro, as proposições 02 e 
16, médias. Como todas as proposições estavam cor-
retas, o índice de acerto parcial ficou bastante distri-
buído. Ressalte-se, por exemplo, que os índices de 
acertos parciais das proposições 01, 04 e 08 (8,91%), 
01, 02, 04 e 08 (7,22%) e 01, 04 e 16 (8,09%) fica-
ram próximos aos de acerto total (8,42%). Além dis-
so, a questão obteve 68% de respostas validadas (in-
cluindo as parciais), confirmando o grau médio de 
dificuldade obtido. 

A distribuição das proposições da questão 32 
em ordem crescente de dificuldade revelada é, 
portanto, a seguinte:  01 – 08 – 04 – 02 – 16. 
 
 
 
Questão 33 
Considerando o livro de Dias Gomes Sucupira, 
ame-a ou deixe-a, e, ainda, os Textos 1, 2 e 3, é 
CORRETO afirmar que: 
 
01. as diferentes variedades da língua, ilustra-

das nos Textos 1, 2 e 3, podem também ser 
observadas nas falas dos personagens de 
Dias Gomes, caracterizando diversos tipos, 
como o prefeito Odorico Paraguaçu: “Faça 
assentamento dos prós e dos contraprós” 
(p. 44), e o (ex)jagunço Zeca Diabo:  “eu tou 
um burro véio” (p. 21), por exemplo. 

 
02. a fala de Odorico Paraguaçu apresenta, em 

grande escala, o uso de neologismos, que 
são possíveis, considerando o processo de 
derivação lingüística, como nos exemplos: 
“descompetente” e “desinaugurado”, para 
indicar negação. O mesmo processo  pode  
ser  encontrado  em formas já reconhecidas, 
como descontente e descuidado. 

 
04. o recurso estilístico da retórica com o signi-

ficado de “adorno empolado ou pomposo de 
um discurso” (cf. Aurélio) pode ser obser-
vado na fala de diversos personagens de 
Dias Gomes, com exceção de Odorico Pa-
raguaçu. 

 
 
 
 
 



08. no trecho a linguagem também é um índice 
de poder  (linhas 27 e 28 do Texto 1), o uso 
da palavra também faz pressupor algum ou-
tro significado, além do fato de que o valor 
dado às diferentes formas lingüísticas vai 
depender da importância de quem as utiliza. 

 
16. na cantiga Cuitelinho (Texto 2), sobrepõem-

se, ao significado denotativo de um termo, 
significados paralelos, como pode ser ilus-
trado nos versos: A tua saudade corta/como 
aço de navaia (linhas 13 e 14). 

 
 
Gabarito:  27 (01 + 02 + 08 + 16) 
Número de acertos:  1.186 (10,61%) 
Grau de dificuldade previsto:  Difícil 
Grau de dificuldade obtido:  Médio  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

A questão 33 solicitava ao candidato que re-
lacionasse a leitura de uma obra aos textos 1, 2 e 3, 
do ponto de vista da linguagem encontrada nos dife-
rentes textos, das variedades lingüísticas, dos recur-
sos estilísticos e das questões de natureza mais pon-
tuais como de formação de palavras e de compreen-
são de uso lingüístico. O desempenho dos candidatos, 
ao apresentarem 74% das respostas validadas, supe-
rou o esperado, já que a banca previu um grau alto de 
dificuldade na resolução da questão.  

O percentual de candidatos que acertou cada 
uma das alternativas foi o seguinte: 01 – 100%; 02 – 
66%; 04 – 93% - 08 – 59%; 16 – 55%. Nota-se que, 
das quatro proposições assinaladas como corretas, a 
primeira foi considerada fácil por todos os 11199 
candidatos, a proposição 04 foi equivocadamente 
assinalada como correta apenas por 07% dos candi-
datos (proposição fácil também), e as demais foram 
consideradas médias. Quanto às respostas validadas, 
os percentuais mais significativos de acerto parcial 
ficaram muito próximos aos de acerto total (10,61%), 
a saber:  11,88% (01 – 02), 10,97% (01 – 08), 
11,22% (01 – 02 – 08) e 11,05% (01 – 02 – 16). No-
te-se que a proposição 16 só fez parte de uma das 
combinações de acerto parcial, confirmando o índice 
baixo de respostas validadas.  

A distribuição das proposições da questão 33 
em ordem crescente de dificuldade obtida é, portanto, 
a seguinte:  01 – 04 – 02 – 08 – 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 34  
A respeito dos livros No tempo das tangerinas, 
de Urda Klueger e Nur na escuridão, de Salim 
Miguel, é CORRETO afirmar que: 
 
01. nos dois romances, podemos observar o 

lento processo de assimilação de uma nova 
cultura, especialmente de uma nova língua, 
por imigrantes alemães e libaneses.  

  
02. os fragmentos que seguem esclarecem o 

sentido do título do romance de Salim Mi-
guel: ... em vão o homem repete mais alto, 
mais alto, luz. Luz. (...) e só aí o pai entende 
a palavra que jamais esqueceria e lhe abre 
as portas do novo mundo. Abana a cabeça. 
O motorista volta a sorrir: luz. O pai tam-
bém:  luz. Nur. (p. 25). 

 
04. a colheita das tangerinas no mês de maio, 

referida no título do romance de Urda e no 
excerto a seguir: A 1o de Maio de 1945, 
enquanto ordenhavam as vacas, à noite o 
pai disse a Guilherme que estava na hora 
de recomeçar a colher tangerinas. (p.150) 
tinha um significado especial para o pai da 
família Sonne, pois fazia parecer que as 
coisas estavam bem como antigamente, 
quando ele não tinha filhos na guerra. 

 
08. os trechos do primeiro e último parágrafos 

do romance de Urda: O crepúsculo estava 
tão lindo que Guilherme Sonne sentiu 
vontade de parar o cavalo... (p. 07) 
Guilherme... dirigiu a camioneta pela rua... 
(p. 159) são indicativos de que a narrativa é 
cronológica. 

 
16. os dois romances são autobiográficos. 
 
 
Gabarito:  15 (01 + 02 + 04 + 08) 
Número de acertos:  887 (7,93%) 
Grau de dificuldade previsto:  Médio 
Grau de dificuldade obtido:  Médio  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

A questão 34 trata das obras No tempo das 
tangerinas, de Urda Klueger e Nur na escuridão, de 
Salim Miguel. As proposições 01 e 16 traçam uma 
comparação entre as duas obras. As proposições 04 e 
08 tratam somente da obra de Urda Klueger e a 02, 
somente da obra de Salim Miguel. A questão exige 
leitura das duas obras na sua totalidade, interpretação 
de texto e conhecimentos de teoria literária. A expec-
tativa quanto ao grau de dificuldade era de nível mé-
dio, o que foi confirmado com o percentual do índice 
de facilidade de 0.0792 e o de respostas validadas 
(acertos totais e parciais), 69%. 
 
 



Quanto aos acertos das proposições isoladas, 
o índice de candidatos que assinalou cada uma das 
proposições como correta  é o seguinte:  01 – 77%; 
02 – 81%; 04 – 785%; 08 – 48%; 16 – 84% . Apesar 
de a proposição 16 ser incorreta, 16% a consideraram 
correta. Em relação às possibilidades combinatórias, 
temos a seguinte distribuição: acerto total, 7,9%; e 
acertos parciais mais relevantes: 01 – 02, 12,77%; 01 
– 04, 6,2%; 02 – 04, 6,94%; 01 – 02 – 04, 11,24%; 
01 – 02 – 08, 10,46%. 

Nota-se que a proposição 08 apresentou o 
maior grau de dificuldade, uma vez que exigia do 
vestibulando interpretação de texto e conhecimento 
de teoria literária. Destaca-se o fato de que o grau de 
dificuldade amplia-se quando a exigência está rela-
cionada com particularidades da leitura da obra.  
A distribuição das proposições da questão 34 em 
ordem crescente de dificuldade obtida é a seguinte: 
02 – 01 – 04 – 08 – 16. 
 
 
 
Questão 35 
Sobre o livro Ana Terra, de Erico Verissimo, é 
CORRETO afirmar que: 
 
01. é uma narrativa que retrata episódios da 

vida dos primeiros povoadores do Rio Gran-
de do Sul. 

 
02. é um texto regionalista, podendo-se desta-

car termos que confirmam esse dado, como: 
“temos que pelear de novo com os caste-
lhanos”, “o tordilho escarvava o chão de-
sinquieto” (p. 133). 

 
04. o romance é parte da trilogia O tempo e o 

vento, de Erico Verissimo. 
 
08. o tempo cronológico, no início da narrativa, 

é datado: 1777. No decorrer do romance, a 
passagem do tempo é sinalizada pelos per-
sonagens a partir de certas expressões, e 
sensações que indicam frio, calor ou o 
surgimento das flores. 

 
16. Ana Terra é o nome da filha de Maneco Ter-

ra. Ela, seguindo os ideais de seu pai, sim-
boliza o início de uma mistura de raças, na-
quela região, ao dar à luz um filho índio. 

 
32. o “vento” é importante metáfora que acom-

panha a vida de Ana do princípio ao fim do 
romance, anunciada no trecho inicial da nar-
rativa: Sempre que me acontece alguma 
coisa importante, está ventando (p. 07). 

 
 
 
 
 
 

Gabarito:  47 (01 + 02 + 04 + 08 + 32) 
Número de acertos:  648 (5,80%) 
Grau de dificuldade previsto:  Fácil  
Grau de dificuldade obtido:  Difícil  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

A questão requer a leitura do livro de literatu-
ra indicado Ana Terra, de Erico Verissimo, além do 
estabelecimento de relações entre a ficção e fatos 
históricos, interpretação e conhecimento de teoria 
literária. Provavelmente a variedade de requisitos 
tenha tornado a questão complexa para os candidatos, 
cujo desempenho mostrou-se bastante fraco conside-
rando-se o somatório integral de acertos e o percen-
tual de respostas validadas (63%). 
  Tomando-se as seis proposições isoladamen-
te, o percentual de candidatos que identificou cada 
uma delas como correta foi o seguinte: 01 – 56%; 02 
– 76%; 04 – 56%; 08 – 41%; 16 – 69%; 32 – 81%. 
Como temos aqui cinco proposições verdadeiras, as 
possibilidades combinatórias válidas aumentaram 
consideravelmente:  acerto total, 01 – 02 – 04 – 08 e 
32, 5,80%; acertos parciais mais significativos:  02 – 
32, 5,45%; 01 – 02 – 32, 4,31%; 02 – 04 – 32, 
5,90%; 01 – 02 – 04 – 32, 6,34%; 02 – 04 – 08 – 32, 
3,18%. 
 As proposições que se apresentaram mais 
fáceis aos candidatos foram a 02 e a 32, corretamente 
assinaladas em 76% e 81%, respectivamente. Ressal-
ta-se a grande dificuldade em identificar a proposição 
16 como falsa em 31% das respostas. Nessa proposi-
ção existiam três informações assim distribuídas: a 
primeira e a última verdadeiras e a segunda, falsa. 
Uma leitura rápida pode ter levado o vestibulando a 
não perceber a informação intermediária. 
 A distribuição das proposições da questão 35 
em ordem crescente de dificuldade obtida é a 
seguinte:  32 – 02 – 16 – 04 – 01 – 08. 
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                           Texto 4 

Sem data
 
Há seis ou sete dias que eu não ia 

ao Flamengo. Agora à tarde lembrou-me lá 
passar antes de vir para casa. Fui a pé; a-
chei aberta a porta do jardim, entrei e parei 
logo. 

 “Lá estão eles”, disse comigo. 
  Ao fundo, à entrada do saguão, dei

com os dois velhos sentados, olhando um 
para o outro. Aguiar estava encostado ao 
portal direito, com as mãos sobre os 
joelhos. D. Carmo, à esquerda, tinha os 
braços cruzados à cinta. Hesitei entre ir
adiante ou desandar o caminho; continuei 
parado alguns segundos até que recuei pé 
ante pé. Ao transpor a porta para a rua, vi-
lhes no rosto e na atitude uma expressão a 
que não acho nome certo ou claro; digo o 
que me pareceu. Queriam ser risonhos e 
mal se podiam consolar. Consolava-os a 
saudade de si mesmos. 
 

MACHADO DE ASSIS, J.M. Memorial de Aires. 
Porto Alegre: L&PM, 1999,  p. 193-194. 
 

 
 
Questão 36 
Sobre o Texto 4, é CORRETO afirmar que: 
 
01. os termos ir adiante ou desandar o caminho 

(linhas 12 e 13) foram usados para indicar 
processos antonímicos: caminhar para fren-
te ou percorrer o caminho em sentido opos-
to, respectivamente. 

 
02. o trecho Queriam ser risonhos e mal se po-

diam consolar (linhas 18 e 19) poderia ser 
reescrito como: Queriam ser risonhos e mal 
podiam se consolar, no Português Brasileiro 
atual, sem alteração de sentido. 

 
04. os termos sublinhados no trecho: vi-lhes no 

rosto e na atitude uma expressão a que não 
acho nome certo ou claro (linhas 15 a 17) 
são pronomes, que se referem, respectiva-
mente, aos dois velhos sentados e à palavra 
atitude. 

 
08. o verbo dar na frase Ao fundo, à entrada do 

saguão, dei com os dois velhos sentados 
(linhas 7 e 8) foi usado com o sentido de 
deparar-se.    

 
 
 
 
 
 

Gabarito:  11 (01 + 02 + 08) 
Número de acertos:  2.475 (22,13%) 
Grau de dificuldade previsto:  Médio 
Grau de dificuldade obtido:  Médio  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

A questão 36 trata de leitura e análise lingüís-
tica do texto 4, no que se refere a aspectos lexicais e 
sintáticos da língua, além de semânticos, como a 
retomada anafórica de pronomes relativos e oblíquos. 
Considerando-se a análise do desempenho das quatro 
proposições isoladamente, podemos perceber que as 
proposições 01 e 08 foram muito fáceis, obtendo 
100% de acerto e as outras duas (04 e 02), de médias 
a difíceis. Dos 11.199 candidatos, 31% assinalaram 
equivocadamente a questão 04 como correta (um 
total de 69%, portanto, de acerto) e apenas 45% acer-
taram a proposição 02. Essa distribuição entre propo-
sições fáceis, médias e difíceis e o índice relativa-
mente alto de respostas validadas, 78% (incluindo 
acerto total e parcial), confirmam o grau médio de 
dificuldade previsto e obtido, na questão. 

Os percentuais de acertos validados se con-
centraram principalmente nas seguintes combinações: 
proposições 01 – 08, 33,67%; 08 – 02, 6,29%; 08, 
5,43% de acertos parciais e proposições 01 – 02 – 08, 
22,13% de acerto total. Em todas essas possibilidades 
combinatórias, nota-se que as proposições 08 e 01 
aparecem com freqüência, justificando o índice de 
facilidade; além disso, as dificuldades obtidas nas 
proposições  02 e 04 podem ser observadas na res-
posta que combinava inadequadamente as proposi-
ções 08 – 04 – 01, 12,98%.  

A distribuição das proposições da questão 36 
em ordem crescente de dificuldade obtida é, portanto, 
a seguinte:  01 – 08 – 04 – 02. 
 
 
Questão 37 
A respeito de Machado de Assis, suas obras e o 
Texto 4,  é CORRETO afirmar que: 
 

01. de origem humilde, Machado tem uma tra-
jetória que o leva a ser aclamado pela críti-
ca.  Destaca-se o fato de que o escritor foi 
um dos fundadores da Academia Brasileira 
de Letras e dela tornou-se pre-sidente per-
pétuo. 

 

02. Memorial de Aires, conforme o próprio título 
indica, é uma espécie de diário no qual o 
Conselheiro anota cenas de sua vida, dos 
que o rodeiam e também coloca-se como 
testemunha presencial de fatos históricos. 

 

04. Memorial de Aires é um verdadeiro retrato 
da sociedade carioca do final do século XIX. 
Alguns personagens são tipos caracterís-
ticos que viveram naquela época, a exemplo 
de  Tristão (médico formado na Europa). 

 



08. Memorial de Aires constitui-se num tratado 
sobre a velhice, que é descrita, no Texto 4, 
como solitária e triste. 

 

16. a  linguagem  utilizada  por  Machado, em 
Memorial de Aires, revela-se muito atual em 
passagens como: Creio que Tristão anda 
namorado de Fidélia. No  meu tempo de 
rapaz dizia-se mordido (p. 136). 

 

 
 
Gabarito:  15 (01 + 02 + 04 + 08) 
Número de acertos:  521 (4,66%) 
Grau de dificuldade previsto:  Médio 
Grau de dificuldade obtido:  Difícil  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

As cinco proposições da questão 37 contem-
plam uma abordagem do escritor Machado de Assis, 
suas obras e o texto 4. Provavelmente a questão tenha 
se tornado complexa para os candidatos pelo fato de 
que as proposições 02, 04 e 08 sejam definições da 
obra Memorial de Aires, sob pontos de vista diferen-
tes: estrutural, histórico e filosófico. Quanto aos acer-
tos das proposições isoladas, o índice de candidatos 
que assinalou cada uma das alternativas como correta 
é o seguinte: 01 – 50%; 02 – 86%; 04 – 56%; 08 – 
49%; 16 – 54%; e o índice de respostas validadas (de 
acerto total e parcial) é de 63%.  

Em relação às possibilidades combinatórias, 
temos a seguinte distribuição: acerto total 4,66%; 
acerto parcial mais significativo: 02, 6,40%; 01 – 02, 
7,68%; 02 – 04, 11,62%; 02 – 08, 10,45%; 01 – 02 – 
04, 6,56%; 01 – 02 – 08, 5,80%; 02 – 04 – 08, 
7,17%. Ressalta-se, ainda, a grande dificuldade em 
identificar a proposição 16 isoladamente como falsa 
(24,99%) e também em inúmeras possibilidades 
combinatórias. Os vestibulandos tiveram dificuldade 
em identificar que a linguagem utilizada por Macha-
do de Assis em Memorial de Aires não é a atual. 

A distribuição das proposições da questão 37 
em ordem crescente de dificuldade obtida, isolada-
mente, é a seguinte: 02 – 04 – 01 – 08 – 16. 
 
 

 

 
 

01
 
 
 
05
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 

 

                  Texto 5 
 

O homem disse que tinha de ir 
embora – antes queria me ensinar uma 
coisa muito importante:  

– Você quer conhecer o segredo de 
ser um menino feliz para o resto da vida? 

– Quero – respondi. 
O segredo se resumia em três 

palavras, que ele pronunciou com inten-
sidade, mãos nos meus ombros e olhos nos 
meus olhos: 

– Pense nos outros. 
Na hora achei esse segredo meio sem 

graça. Só bem mais tarde vim a entender o 
conselho que tantas vezes na vida deixei de 
cumprir. Mas que sempre deu certo quando 
me lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz 
como um menino. 
 
SABINO, Fernando. O menino no espelho. 64 ed. Rio 
de Janeiro:  Record, 2003, p. 17-18. 

 
 
Questão 38 
Considerando o Texto 5, é CORRETO afirmar 
que: 
 
01. os  pronomes sublinhados no trecho: sem-

pre deu certo quando me lembrei de segui-
lo (linhas 15 e 16) fazem referência, respec-
tivamente, ao menino Fernando e ao 
homem Fernando. 

 
02. a palavra que nas três ocorrências sublinha-

das no texto (linhas 1, 8 e 14) está funcio-
nando como pronome relativo, pois ao 
mesmo tempo em que liga orações também 
aponta para um antecedente. 

 
04. o trecho: Só bem mais tarde vim a entender 

o conselho que tantas vezes na vida deixei 
de cumprir (linhas 13 a 15) pode ser substi-
tuído por:  bem mais tarde é que vim a en-
tender o conselho que tantas vezes na vida 
deixei de cumprir, já que tanto a expressão 
só como é que são recursos lingüísticos in-
dicadores de ênfase. 

 
08. a expressão verbal deixei de cumprir (linhas 

14 e 15) foi empregada para indicar ante-
rioridade ao marco temporal passado vim a 
entender  (linha 13). 

 
16. o fragmento: Mas que sempre deu certo 

quando me lembrei de segui-lo (linhas 15-
16) aponta uma causa cuja conseqüência 
está presente em:  fazendo-me feliz como 
um menino (linhas 16-17). 

 
 



Gabarito:  28 (04 + 08 + 16) 
Número de acertos:  1.412 (12,63%) 
Grau de dificuldade previsto:  Difícil 
Grau de dificuldade obtido:  Médio  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

A questão 38 requer leitura e compreensão 
do texto 5, no que se refere a aspectos de natureza 
sintática e discursiva, como referência anafórica, 
ênfase, conexão de orações e tempo verbal, por 
exemplo. A banca acreditava que as reflexões 
lingüísticas exigidas para a compreensão da questão 
fossem um complicador, mas os dados apresentados 
mostraram um nível médio de dificuldade, com 71% 
de respostas validadas, o que pode estar relacionado 
ao fato de o texto que serviu de base lingüística ter 
sido extraído de uma obra literária adotada no 
vestibular/2005.  

Considerando-se as cinco proposições 
isoladamente, o percentual de candidatos que acertou 
cada uma delas foi o seguinte: a proposição 16 foi 
respondida como correta por 86% dos candidatos; a 
01 e a 02 como falsas por 76% e 68%, 
respectivamente; a proposição 04 por 68% e a 08 por 
60%. Das cinco, as proposições 16 e 01 foram 
consideradas fáceis e as demais médias. Ainda, 
considerando-se os acertos parciais, podem-se 
observar dois percentuais bastante significativos, se 
comparados aos acertos totais (12,63%): 1.542 
candidatos assinalaram como corretas as proposições 
04 e 16 (13,79%) e 1.157, as proposições 08 e 16 
(10,35%); nos dois casos, confirma-se que a 
proposição 16 foi respondida adequadamente pela 
maioria.   

A distribuição das proposições da questão 38 
em ordem crescente de dificuldade obtida é, portanto, 
a seguinte: 16 – 01 – 02 – 04 – 08. 
 
 
 
 
Questão 39 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) a 
respeito de O menino no espelho, de Fernando 
Sabino e do Texto 5. 
 
01. É um romance biográfico, em flash-back, em 

que o narrador/protagonista relata aventuras 
da infância de seu pai, como se pode 
constatar no Texto 5.  

 
02. A atmosfera de infância, de aventuras e de 

invenções, evidenciada em episódios como 
o da revelação da Sociedade Secreta “Olho 
de Gato”, perpassa toda a narrativa. 

 
 
 
 
 
 

04. A inversão “O menino e o homem” (prólogo) 
versus “O homem e o menino” (epílogo) 
pode ser aproximada à epígrafe do livro “O 
menino é o pai do homem”, de William 
Wordsworth, evocando a idéia de que o 
menino Fernando determinou o homem 
Fernando. 

 
08. O detalhamento descritivo na criação de ce-

nas é abundante em todo o romance, como 
é possível perceber em: Quando chovia... 
todo mundo levando e trazendo baldes, 
bacias, panelas, penicos... me divertia a 
valer quando uma nova goteira aparecia  (p. 
13). 

 
16. O  protagonista  pode  ser  comparado a um 

herói quixotesco, ou bem-intencionado, uma 
vez que está sempre em busca de conflitos 
para resolvê-los, como quando salva a 
galinha de “virar” molho pardo ou quando 
liberta todos os pássaros do viveiro do 
vizinho. 

 
 
Gabarito:  30 (02 + 04 + 08 + 16) 
Número de acertos:  1.499 (13,41%) 
Grau de dificuldade previsto:  Difícil  
Grau de dificuldade obtido:  Médio  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

A questão 39 supõe a leitura do livro de 
literatura indicado:  O menino no espelho, de 
Fernando Sabino. Aborda questões de interpretação e 
análise literária em diversos aspectos: tipo de 
narrativa, definição do protagonista, detalhamento 
descritivo (estilo), estrutura do livro. Foi classificada 
como difícil em decorrência da elevada quantidade 
de reflexões exigidas. Destaca-se o fato de, no 
segundo semestre de 2004, ter circulado um grande 
número de informações a respeito do escritor 
Fernando Sabino por ocasião de seu falecimento, o 
que pode ter contribuído para o grau médio de 
dificuldade obtido e o índice significativo de respos-
tas validadas, 73%. 
 Considerando-se as cinco proposições isola-
damente, o percentual de candidatos que identificou 
cada uma delas como correta foi o seguinte: 01 – 
87%;  02 – 68%; 04 – 66%; 08 – 69%; 16 – 75%. As 
possibilidades combinatórias são:  acerto total, 02 – 
04 – 08 – 16, 13,41%; e acertos parciais mais rele-
vantes:  02 – 08, 5,14%; 02 – 04 – 08, 5,54%;  02 – 
16, 6,67%; 04 – 16, 5,10%; 02 – 04 – 16, 9,08%; 08 
– 16, 6,21%; 02 – 08 – 16, 10,46%; 04 – 08 – 16, 
6,58%.  

A distribuição das proposições da questão 39 
em ordem crescente de dificuldade obtida é, portanto, 
a seguinte:  01 – 16 – 08 – 02 – 04. 
 
 
 



Questão 40 
Sobre o livro A colina dos suspiros, de Moacyr 
Scliar, é CORRETO afirmar que: 
 
01. o narrador inicia  por comparar  Pau Seco a 

Roma, dizendo que as duas cidades foram 
construídas sobre colinas. 

  
02. a passagem: A consorte olhou-o, furibunda, 

mas optou por aceitar a desculpa (p. 15) 
caracteriza a linguagem grandiloqüente 
(suntuosa), utilizada por Scliar em todo o 
romance. 

 
04. por meio de metáforas  e comparações, o 

narrador evoca o mundo do futebol, como 
nas expressões assinaladas: Jogando, 
Rubinho era um demônio... o menino é um 
gênio... Ele, jogador profissional?... Como 
Pelé e Garrincha.... (p. 38-39). 

 
08. o livro discute questões sociais, políticas e 

éticas.  O trecho:  Antão Rocha ainda tentou 
ponderar que entre jazigo perpétuo e túmulo 
comum havia diferença (p. 27) é exemplo 
de, pelo menos, uma dessas questões. 

 
16. As expressões até e já, no trecho:  Roma é 

um nome que até hoje impõe respeito; já a 
denominação Pau Seco tem sido motivo de 
piadas e brincadeiras (p. 5), servem para 
estabelecer contraposição entre Roma e 
Pau Seco.  No primeiro caso, coloca o lugar 
em posição superior e, no segundo caso, 
em plano mais baixo. 

 
 
Gabarito:  29 (01 + 04 + 08 + 16) 
Número de acertos:  993 (8,88%) 
Grau de dificuldade previsto:  Médio 
Grau de dificuldade obtido:  Médio  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 
 

A questão requer a leitura do livro de 
literatura indicado, A colina dos suspiros, de Moacyr 
Scliar, bem como propõe alguns aspectos de análise 
lingüística. O grau médio de  dificuldade previsto foi 
confirmado, como também o índice de respostas 
validadas, 73%. 
 Considerando-se as cinco proposições 
isoladamente, o percentual de candidatos que 
identificou cada uma delas como correta foi o 
seguinte: 01 – 70%; 02 – 83%; 04 – 82%; 08 – 34%; 
16 –100%. As possibilidades combinatórias válidas 
foram: acerto total (01 – 04 – 08 – 16), 8,88%; e 
acertos parciais mais significativos:  01 – 16, 8,63%; 
04 – 16, 12,80%; 01 – 04 – 16, 26,08%. Nota-se que 
em nenhuma das possibilidades combinatórias  
 
 
 

parciais em destaque a proposição 8 foi contemplada, 
confirmando o grau de dificuldade obtido, enquanto a 
proposição que se apresentou mais fácil aos 
vestibulandos foi a 16 (em 100% das respostas ela foi 
corretamente identificada como verdadeira). 

Apesar de a proposição 02 ser incorreta, 1928 
vestibulandos (17%) consideraram-na correta. A 
proposição trata da linguagem utilizada por Scliar na 
obra em questão, que é notoriamente simples e não 
suntuosa, ligada ao mundo do futebol. Uma das 
hipóteses do erro pode estar relacionada à falta de 
conhecimento do vocabulário utilizado na 
formulação da questão. 
 A distribuição das proposições da questão 40 
em ordem crescente de dificuldade obtida é, portanto, 
a seguinte: 16 – 02 – 04 – 01 – 08. 

 
CONCLUSÃO 

 
Quanto ao grau de dificuldade das questões, a 

banca havia previsto a seguinte distribuição: duas 
questões fáceis (31 e 35); cinco questões médias (32, 
34, 36, 37 e 40) e três questões difíceis (33, 38 e 39). 
No grau de dificuldade obtido, confirmaram-se uma 
das fáceis (31), quatro das médias (32, 34, 36 e 40) e 
nenhuma das questões difíceis. As questões 33, 38 e 
39, previstas como difíceis, revelaram-se médias e as 
questões 35 e 37, previstas como fácil e média, 
respectivamente, foram consideradas difíceis. Vale 
ressaltar, ainda, que quanto maior o número de 
proposições de cada questão e maior o número de 
proposições corretas, maiores são as chances de 
respostas validadas, porém menores são as 
possibilidades de acerto total, como se pode observar 
na questão 38, por exemplo. O número significativo 
de acertos parciais pode ter mudado a previsão da 
banca, de difícil para média.  

De toda a prova de Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira, a questão que se revelou mais 
fácil foi a 31 e as mais difíceis foram a 35 e a 37, 
apresentando índices muito baixos de acertos totais, 
5,80% e 4,66%, respectivamente.  A questão 31 foi 
elaborada com base nos textos 1, 2 e 3 e abordava 
leitura e compreensão dos textos, explorando 
basicamente aspectos de variação lingüística. Já as 
questões 35 e 37 tratavam de literatura e relações 
entre textos, entre autores, obras e escolas literárias. 
Essas últimas necessitavam, porém, além da leitura 
reflexiva do texto dado, de leitura prévia e 
compreensão da obra literária (aspectos sociais, 
políticos, estéticos, históricos, entre outros). Vale, 
ainda, ressaltar que o grau de dificuldade obtido nas 
questões de Lingüística variou entre fácil e médio, 
enquanto nas questões de Literatura, de médio a 
difícil. 
 A prova mesclou questões de quase todas as 
unidades do programa, preponderando as que exigi-
am reflexão e análise da língua portuguesa em uso e 
as que exigiam leitura crítica de sete das dez obras 
literárias indicadas. 
 


