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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou mantendo consigo 
celular, e/ou aparelho e componente eletrônico, dentro da sala de provas. 

 Se solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata de Abertura do Lacre. 
 O candidato não pode usar em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros, relógio e similares. 
 Junto ao candidato, só devem permanecer documento e materiais para execução da prova. Todo e qualquer outro 

material, exceto alimentos, água em garrafa transparente e medicamentos, têm de ser colocados no saco plástico 
disponível, amarrado e colocado embaixo da cadeira.  

 O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
 O candidato deve conferir se sua prova tem 30 questões, sendo cada questão constituída de 5 alternativas (a, b, c, 

d, e) e numeradas de 01 a 30. Caso haja algum problema, solicitar a substituição de seu caderno de prova. 
 O candidato deve comunicar sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada durante a realização da prova. 

Não sendo tomadas as devidas providências a respeito de sua reclamação, solicitar a presença do Coordenador do 
Setor ou comunicar-se com ele, na secretaria, ao final da prova. 

 O candidato não pode retirar nenhuma página deste caderno. 
 A duração da prova, considerando a marcação do cartão de respostas, é de 3 horas. O candidato só poderá sair 

decorridos 60 minutos. 
 O candidato deve assinar a lista de presença e o cartão de respostas com a assinatura idêntica à da sua identidade. 
 O candidato, ao receber o cartão de respostas, deve ler, atentamente, as instruções contidas no mesmo. 
 Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar o Relatório de Aplicação. 
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Leia o TEXTO 01 para responder às questões de 01 a 04. 

 

TEXTO 01: 

ESCOLA SEM PARTIDO? 

Magda Becker Soares  

 

Discutir uma escola sem partido convoca evidenciar sua impossibilidade, e não só porque é mais uma 

tentativa de censura – neste caso, felizmente, das mais ineficazes, porque pretende calar aqueles cuja 

função, por atribuição da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é formar crianças e 

jovens para a cidadania, de que são princípios fundamentais a liberdade de expressão e o desenvolvimento 

da criticidade; é uma impossibilidade (uma ingenuidade?) porque se constrói sobre pressupostos que não 

se sustentam. 

Escola sem partido: a expressão remete inevitavelmente a partido político, embora se venha negando que 

seja esta a intenção. Escola sem partido seria a escola incontaminada por partidos políticos? Por algum dos 

35 partidos que, surpreendentemente, o país tem hoje? Acredita-se que cada um desses 35 partidos 

defende próprias e exclusivas convicções sociais, políticas, morais, religiosas – defende uma “ideologia” –, e 

pretenda impô-la às escolas? Impossível. 

Por outro lado, se sem partido se refere a posicionamentos pessoais de professores – sociais, políticos, 

morais, religiosos (ideológicos?) – a falácia está em supor que o ser humano é capaz de se manter “neutro” 

em suas interações, sejam sociais, sejam, como pretende a escola sem partido, pedagógicas. A proibição de 

“doutrinação” comete o equívoco de julgar que as convicções de um ser humano, neste caso o professor, 

só se manifestam pela palavra: supõe-se que, proibindo a palavra, fica proibida a “doutrinação”. Um 

equívoco, porque não são só as palavras que expressam convicções, mas o ser humano como um todo, que, 

ainda que tenha a palavra proibida, revela-se por seu modo de agir, de decidir, por seus comportamentos; 

pode-se até tentar calar o professor, mas não se calam as mensagens que ele comunica por meios não 

verbais, mesmo se tenta “censurar-se”. Impossível. 

Além disso, há na educação básica em nosso país, atualmente, mais de 2 milhões de professores. É possível 

transformar tantas centenas de professores em robôs que se limitem a repetir conteúdos? como se 

também conteúdos pudessem ser “neutros”: é possível falar de forma “neutra” da escravidão? do 

Holocausto? das guerras? do terrorismo? da miséria do mundo? é possível levar a literatura aos alunos sem 

os textos, os livros, pois estes nunca são “neutros”? Impossível. 

E mais: serão os alunos, os quase 50 milhões de alunos das escolas brasileiras, os seres passivos que supõe 

a Escola sem Partido, a “audiência cativa” que se deixa facilmente influenciar pelos professores? O que 

dizer então da indisciplina, que tão frequentemente os professores enfrentam? O que dizer dos 

movimentos estudantis que invadem as ruas, que ocupam as escolas? Impossível. 

Escola sem partido? Só como ficção. Felizmente. 

Fonte: http://www.ceale.fae.ufmg.br/pages/view/escola-sem-partido-2.html (Acesso em 02/09/2017) 
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QUESTÃO 01 - Releia: “Discutir uma escola sem partido [...] é uma impossibilidade (uma ingenuidade?) 

porque se constrói sobre pressupostos que não se sustentam.” (Parágrafo 1) 

A partir da leitura do texto, avalie as assertivas a seguir: 

I - Muitas escolas estão contaminadas por ideologias partidárias. 

II - Os partidos políticos, no Brasil, não possuem mais uma ideologia. 

III - Os estudantes não são seres passivos, sem condições de posicionar-se criticamente. 

IV - Os professores influenciam ideologicamente os alunos quando deveriam ser neutros. 

São pressupostos que a autora julga insustentáveis no debate sobre o projeto “Escola sem partido”: 

 

I e II 

 

I, II e III 

 

I e IV 

 

II e IV 

 

I, II e IV 

 

QUESTÃO 02 - Releia:  

“Discutir uma escola sem partido convoca evidenciar sua impossibilidade, e não só porque é mais uma 

tentativa de censura – neste caso, felizmente, das mais ineficazes, porque pretende calar aqueles cuja 

função, por atribuição da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é formar crianças e 

jovens para a cidadania, de que são princípios fundamentais a liberdade de expressão e o desenvolvimento 

da criticidade...” 

O conector em negrito tem como referente: 

 

Constituição. 

 

educação. 

 

Lei de diretrizes e Bases. 

 

cidadania. 

 

Escola sem partido. 
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QUESTÃO 03 - Releia:  

“A proibição de “doutrinação” comete o equívoco de julgar que as convicções de um ser humano, neste 

caso o professor, só se manifestam pela palavra: supõe-se que, proibindo a palavra, fica proibida a 

“doutrinação”. 

O uso de aspas na palavra doutrinação 

 

é um recurso de ênfase. 

 

evidencia um procedimento contra-argumentativo. 

 

evidencia um posicionamento irônico. 

 

indica o valor metafórico da palavra. 

 

indica relativização do sentido da palavra. 

 

QUESTÃO 04 - Considerando as estratégias argumentativas utilizadas no texto de Magda Soares, avalie as 

assertivas a seguir: 

I - O uso recorrente de aspas é recurso de modalização que atua na atenuação do discurso. 

II - O recurso à repetição ao final de cada parágrafo confere unidade ao texto e tem função retórica.  

III - As várias perguntas do parágrafo 4 são perguntas retóricas. 

IV - As várias perguntas do parágrafo 5 elencam questões para as quais a autora não tem uma resposta. 

Estão corretas as afirmações de: 

 

I e II 

 

I e III 

 

I, II e III 

 

II e III 

 

III e IV 
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As questões de 05 a 08 devem ser respondidas a partir da leitura do TEXTO 02. 

 

TEXTO 02: 

O caso dos manuais 

Carlos Alberto Faraco 

 

O primeiro aspecto a merecer nossa atenção é o fato de que os chamados grandes jornais (aqueles que 

extrapolam seu contexto local de circulação e alcançam várias partes do país), em especial aqueles 

publicados em São Paulo (o que, por si só, exigiria uma reflexão), elaboraram, nas últimas décadas, manuais 

de redação, tendo neles incluído capítulos dedicados à fixação de um padrão de linguagem para seus 

textos. 

Essa medida dos jornais pode ser, em princípio, considerada como positiva. Em especial se lembrarmos que 

a função básica de um padrão de linguagem é estimular, pelo menos na escrita, uma relativa uniformização 

linguística num amplo e diversificado espaço sociocultural. (...) 

No entanto, para alcançar esse objetivo, os jornais nada mais fizeram do que transcrever acriticamente o 

que está estipulado nos velhos compêndios de gramática, que são, reconhecidamente, artificiais em 

excesso quanto ao padrão que preconizam, já que são raros aqueles que, como o de Celso Cunha e Lindley 

Cintra, procuram fugir de um normativismo estéril e registrar, com o devido realismo (isto é, com base em 

observações empíricas) fenômenos e tendências da norma culta, sugerindo, mesmo que nas entrelinhas, a 

necessidade de sua incorporação ao padrão. 

Em alguns manuais, a situação é tão absurdamente artificial e dogmática que seus autores recusam 

peremptoriamente julgamentos flexíveis de bons gramáticos, que se baseiam em dados empíricos óbvios, 

em especial na prática dos “melhores escritores”. Assim é que, como observa Bagno (2001:55), o manual 

do jornal Estado de S. Paulo contém observações absurdas do tipo: “Há gramáticos que aceitam essa 

contração [da preposição com o artigo em construções como ‘Apesar do presidente ter dito a verdade...’]; 

o Estado, porém, segue a norma da língua” – como se a língua tivesse em si uma norma, 

independentemente de seus falantes, da história, dos quadros institucionais.  

Desse modo, os jornais se mostraram incapazes de ampliar seu universo de referências quanto ao padrão 

escrito brasileiro. E há nisso um grande paradoxo, já que seus próprios textos constituem, hoje, uma das 

principais fontes desse mesmo padrão, senão a principal, considerando que a expressiva expansão dos 

meios de comunicação social, no século XX, transformou-os, aqui como em outras partes, em poderosos 

parceiros da construção e da difusão do padrão de linguagem. Se no passado podíamos tratar do padrão 

exclusivamente com base na literatura, hoje isso mudou radicalmente: a literatura, embora importante, é 

apenas uma das referências. 

(fragmento do artigo “Norma Padrão Brasileira- Desembaraçando alguns nós”, publicado em “Linguística da Norma”/ org. Marcos 

Bagno) 
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QUESTÃO 05 - Da leitura do texto acima, pode-se inferir que seu autor 

 

discorda da existência dos manuais de redação criados por jornais de grande circulação. 

 

discorda de que a norma padrão se construa com base em outras referências que não as literárias. 

 

reconhece a relevância de certa padronização estimulada pelos manuais de redação. 

 

reconhece que os manuais de redação são menos artificiais que as gramáticas normativas. 

 

reconhece que os manuais de redação têm mais poder de uniformização que as gramáticas 
normativas. 

 

QUESTÃO 06 - O exemplo do jornal Estado de S. Paulo, no parágrafo 4, ilustra a tese de que os manuais de 

redação 

 

adotam posição normativa rígida. 

 

baseiam-se em dados empíricos. 

 

são mais descritivos que normativos. 

 

são excessivamente flexíveis. 

 

seguem a norma culta da língua. 

 

QUESTÃO 07 - O texto lido envolve a discussão do tema “norma e variação linguística”. Com base na leitura 

do texto e no debate acadêmico sobre o tema, pode-se afirmar que 

 

os conceitos de “norma padrão” e “norma culta” são equivalentes. 

 

a norma padrão  tem poder regulador sobre a fala e sobre a escrita. 

 

a norma culta é representada pelo uso literário da língua. 

 

a expressão “norma padrão” designa a variante praticada por grupos com maior acesso à cultura 
escrita. 

 

a expressão “norma culta” designa uma dentre as muitas variantes linguísticas praticadas pelos 
falantes de uma língua. 
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QUESTÃO 08 - Releia:  

“O primeiro aspecto a merecer nossa atenção é o fato de que os chamados grandes jornais (aqueles que 

extrapolam seu contexto local de circulação e alcançam várias partes do país), em especial aqueles 

publicados em São Paulo...” 

Nesse trecho, os parênteses 

 

introduzem uma ressalva. 

 

introduzem uma explicação. 

 

introduzem uma crítica. 

 

têm valor de ênfase. 

 

têm valor de ironia. 

 

QUESTÃO 09 - Em sua “Gramática do Português Brasileiro”, Marcos Bagno lista as principais características 

do português brasileiro, dentre elas: “o apagamento das preposições nas orações relativas (orações 

adjetivas, na nomenclatura gramatical)”. Essa característica está ilustrada em: 

 

É este o livro que ele mais gostou. 

 

Este é um livro de cujo autor eu gosto muito. 

 

O livro que ele recomendou a você é muito bom. 

 

Eu já li o livro a cujo autor ele se referiu. 

 

Ele comprou uma edição rara deste livro. 
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QUESTÃO 10 - Considere as diferenças, relativas ao uso dos pronomes pessoais, entre o português 

brasileiro e o português europeu segundo Ataliba T. de Castilho na “Gramática do Português Brasileiro”: 

Português brasileiro Português europeu 

O pronome ele (ela) pode funcionar como objeto 

direto ou redobrar uma construção de tópico. 

Ele (ela) só funciona como sujeito, o objeto direto 

pronominal é expresso por o. Não existem 

construções de tópico. 

Os pronomes átonos, por serem na verdade 

semiátonos, podem iniciar sentença, preferindo-

se a próclise.  Mim pode aparecer como sujeito 

de infinitiva preposicionada.                   

Os pronomes átonos não podem iniciar sentença, 

preferindo-se a ênclise. O sujeito da infinitiva 

preposicionada vem no caso reto. 

Fonte: CASTILHO, Ataliba de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010, p.193. 

A alternativa que ilustra o uso do pronome no português brasileiro descrito acima é: 

 

Ele não estará na reunião, mas seu advogado vai representá-lo. 

 

Empreste-me suas anotações para eu conferir com as minhas. 

 

Estavam todos presentes hoje, mas a Maria, ela não veio. 

 

Maria tem faltado muito às aulas, mas eu a vi na escola ontem. 

 

Vou reler este livro de Machado de Assis, que, para mim, é sua melhor obra. 
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Leia o TEXTO 03 para responder às questões 11 e 12. 

 

TEXTO 03: 

O que deve ser levado em conta na sistematização dos conhecimentos linguísticos? 

Prof. Egon de Oliveira Rangel 

 

Desde a década de 1980, o eixo do ensino encarregado dos conteúdos conceituais perdeu o lugar 

privilegiado que ocupava na educação básica. Lugar tão privilegiado que ensinar português era, 

basicamente, ensinar gramática e vocabulário. 

No entanto, o atual compromisso com as práticas de linguagem não aboliu os conhecimentos linguísticos: 

para fazer progredir o nível de proficiência em leitura, por exemplo, pode ser necessário chamar a atenção 

para o uso que um autor faz dos substantivos. Mas... como abordar os substantivos, numa aula de leitura? 

E o que fazer com os novos conhecimentos, com o gênero, tipo de texto, coesão, coerência, variação 

linguística etc.?  

Evidentemente, ninguém quer andar para trás, voltando à velha aula de gramática. Ao mesmo tempo, a 

progressão da análise e da reflexão sobre a língua e a linguagem — indispensáveis à aprendizagem da 

leitura, da produção de textos e da oralidade mais formal — cedo ou tarde demandam que noções e 

conceitos sejam utilizados. É nesse momento que o professor deve "parar para pensar": que 

conhecimentos indispensáveis será preciso explicitar? E como economizar ao máximo na metalinguagem? 

Afinal, conceder prioridade à terminologia pode pôr a perder todo o esforço de levar o aluno a viver 

experiências significativas com a língua e a linguagem. Por outro lado, acertar a dose ajuda a consolidar 

conquistas.  

Então... duas no cravo (das práticas), uma na ferradura (dos conhecimentos linguísticos). Não se trata de 

uma fórmula, mas de uma sugestão primeira. Para darmos ao conceito um lugar funcional no ensino: que 

ele seja tratado como uma ferramenta para a reflexão sobre o que vivenciamos como usuários da língua, e 

não como um conhecimento estéril. 

Será preciso, no entanto, planejar e programar esse ensino: quando for necessário introduzir um conceito 

ou noção, que isso se faça porque o trabalho com o texto pediu. Mas que se abra espaço na sala de aula, 

então, para sistematizar esses conhecimentos em sua própria lógica conceitual. Assim, as práticas poderão 

se beneficiar dos conceitos. 

Fonte: (Letra A - O jornal do alfabetizador - CEALE/FAE/UFMG http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/files/uploads/JLA/2015_JLA44.pdf. 

Acesso em 04/09/2017) 
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QUESTÃO 11 - A partir da leitura do TEXTO 03, avalie as assertivas abaixo: 

I - O que o autor chama de “conhecimentos linguísticos” envolve conhecimentos sobre a gramática e sobre 

os textos. 

II - O autor defende que o principal objetivo do ensino de L.P. é o desenvolvimento de capacidades de 

leitura, escrita e oralidade. 

III - O autor defende uma postura analítica e reflexiva para o ensino de gramática não atrelada a uma 

abordagem conceitual. 

IV - O exemplo dos substantivos, utilizado no parágrafo 2, ilustra o novo lugar do ensino normativo na sala 

de aula. 

V - A progressão dos conhecimentos linguísticos no ensino de L.P. deve levar em conta a centralidade dos 

textos.  

Estão corretas as assertivas: 

 

I e II 

 

I, II e III 

 

II, III e IV 

 

II e V 

 

I, II e V 

 

QUESTÃO 12 - O TEXTO 03 discute o lugar dos conhecimentos linguísticos no ensino de Língua Portuguesa, 

considerando a relação entre o texto e a gramática. Assinale a alternativa coerente com a proposta do 

TEXTO 03. Ao programar seu curso, o professor deve selecionar, inicialmente, 

 

conteúdos gramaticais essenciais e adequados ao nível de escolaridade, abordando-os linguística e 
metalinguisticamente. 

 

conteúdos gramaticais essenciais e adequados ao nível de escolaridade, adotando uma abordagem 
funcional dessas categorias. 

 

textos que sejam do interesse dos alunos, extraindo deles os conteúdos importantes e necessários ao 
aprendizado da gramática da língua. 

 

textos que possibilitem um domínio de habilidades e conhecimentos linguísticos, adotando uma 
abordagem funcional desses conhecimentos. 

 

tipos textuais mais adequados ao nível de escolaridade, extraindo deles as categorias gramaticais a 
serem estudadas. 
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Leia o TEXTO 04 para responder às questões 13, 14 e 15. 

 

TEXTO 04: 

O toque de recolher é uma solução 

 

Há quatro anos foi introduzido pela primeira vez em uma cidade no Estado de São Paulo, o toque de 

recolher para menores de 18 anos. O toque de recolher consiste básicamente em impor um horário para 

que os menores de idade, frequentem bares, lanchonetes, lanhouses, bailes, ou seja, inibe a vida noturna 

desses jovens. Com o objetivo de controlar os altos indices de envolvimento desses menores em transações 

ilícitas. 

Porém, vem-se criando uma polêmica em torno dessa decisão judicial. 

A questão é que essa imposição de um horário pré-definido para que os menores possam transitar em 

inderterminados lugares, vem sendo associada a procedimentos abusivos, e até mesmo preconceituosos, 

assim como o nazismo, segundo Paulo Machado, Ouvidor Adjunto da EBC - Empresa Brasileira de 

Comunicação. Além disso existem outras questões, como por exemplo: a liberdade de criar seus filhos da 

forma que lhe convém, admitindo ou não que ele tenha vida noturna ativa, ou ainda a liberdade do jovem 

em tomar suas próprias decisões. 

No entanto, o toque de recolher é apontado pelas autoridades como responsável pela redução de 80% dos 

atos infracionais e de 82% das reclamações do Conselho Tutelar, no município de Fernandopolis. É 

portanto, altamente perceptivel a eficácia desse procedimento. E mesmo não tendo o apoio total da 

sociedade, é possivel comprovar através das estatísticas, que esse procedimento vem rendendo apenas 

pontos positivos, diminuindo o envolvimento de jovens em atividades ilícitas e protejendo dessa forma a 

sociedade. 

Fonte: https://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/redacao/ult4657u521.jhtm. Acesso em 03/09/2017. 

 

QUESTÃO 13 - Sobre a composição do texto e seus recursos de argumentação, é possível afirmar que: 

 

Seu título é adequado, pois anuncia a posição assertiva de seu autor, fundamentada sem ressalvas. 

 

A paragrafação se faz a partir do esquema: apresentação da tese, exposição de posicionamentos 
contrários, argumentação e conclusão. 

 

A seleção do verbo “impor”, no parágrafo 1, contribui para enfraquecer a argumentação do autor, 
que é favorável ao toque de recolher. 

 

O argumento de autoridade é estratégia relevante no texto, na medida em que fortalece o 
posicionamento do autor. 

 

O último parágrafo do texto exibe uma contra-argumentação, pois desconstrói argumentos 
apresentados anteriormente. 
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QUESTÃO 14 - Leia atentamente as assertivas a seguir, que avaliam alguns aspectos da macro e micro 

estrutura dessa redação.   

I - Nos parágrafos 1 e 3, há problemas relativos à seleção lexical, prejudicando a coerência do texto, sua 

explicitude.   

II - No parágrafo 3, há problemas relativos aos procedimentos de coesão referencial, prejudicando a 

coerência do texto.  

III - Problema relativo ao uso de operadores argumentativos pode ser observado na articulação entre os 

parágrafos 3 e 4 do texto, prejudicando a coerência do texto. 

IV - Problema relativo à coesão sequencial pode ser observado na articulação entre os períodos que 

compõem o terceiro parágrafo, prejudicando sua coerência. 

Estão corretas as avaliações contidas em: 

 

I e II 

 

I, II e III 

 

I e III 

 

II e III 

 

II, III e IV 

 

QUESTÃO 15 - Avalie o uso da vírgula nos fragmentos a seguir: 

I - “Há quatro anos foi introduzido pela primeira vez em uma cidade no Estado de São Paulo, o toque de 

recolher para menores de 18 anos.” 

II - “O toque de recolher consiste básicamente em impor um horário para que os menores de idade, 

frequentem bares, lanchonetes, lanhouses, bailes, ou seja, inibe a vida noturna desses jovens.” 

III - “Porém, vem-se criando uma polêmica em torno dessa decisão judicial.” 

IV - “A questão é que essa imposição de um horário pré-definido para que os menores possam transitar em 

inderterminados lugares, vem sendo associada a procedimentos abusivos, e até mesmo preconceituosos...” 

V - “No entanto, o toque de recolher é apontado pelas autoridades como responsável pela redução de 80% 

dos atos infracionais e de 82% das reclamações do Conselho Tutelar, no município de Fernandopolis.” 

O uso da vírgula está correto em: 

 

I e II 

 

I e III 

 

II e III 

 

III e IV 

 

III e V 
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Leia o TEXTO 05 para responder às questões de 16 a 25. 

 

TEXTO 05: 

A voz de Diva para esconjurar o racismo 

Até sexta-feira, diversidade da Flip era algo mais aferível por números, até que a professora falou. 

André de Oliveira – Paraty – 30 julho 2017  

 

Ao levantar ofegante, já emocionada, tremendo pela coragem repentina que lhe fez erguer o dedo e pedir 

a fala na manhã desta sexta-feira durante uma mesa na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), Diva 

Guimarães, 77, estava – como ela própria diz durante um almoço neste sábado – esconjurando, 

compartilhando e vingando-se de uma história que lhe perseguia há 72 anos. Em sua intervenção, 

acompanhada de aplausos e choro dos palestrantes Lázaro Ramos e Joana Gorjão Henriques, falou sobre o 

dia em que, aos seis anos, deixou de ser criança depois do sermão de uma freira do colégio interno em que 

estudava. 

Deus, na fantasia da religiosa, havia criado um rio para que todos se abençoassem. Uns, laboriosos, teriam 

chegado primeiro e, ao se banharem, ficaram brancos. Outros, preguiçosos, demoraram-se e encontraram 

um rio já atolado em lama escura. Estes puderam apenas lavar as palmas das mãos e as plantas dos pés, 

ficando com todo o resto do corpo preto. O que a freira dizia é que a cor da pele de Diva era um verdadeiro 

estigma, a denunciar lassidão, moleza, falta de moral. Tudo poderia ser resumido em uma palavra: racismo. 

Mas uma palavra não basta. 

“O racismo é para além da pele. O racismo nos adoece, porque é muito difícil a gente se manter 

emocionalmente. Você ter chorado naquela hora [em que fazia a intervenção] é porque nossas vozes estão 

engasgadas desde sempre”, disse a escritora Conceição Evaristo em um encontro com Diva pouco antes da 

hora do almoço deste sábado. Lembrando da conversa com a autora e de tudo que está acontecendo na 

Flip, Diva ressalta que não havia se preparado para falar coisa alguma na sexta-feira. “Mas ao ver Lima 

Barreto homenageado, ao ouvir a fala do Edmilson Pereira [autor que abordou a questão racial no evento], 

ao conhecer a história da moça de Ruanda [a autora ScholastiqueMukasonga], que perdeu toda sua família 

no genocídio, eu senti que precisava dizer algo também”. 

A ideia inicial, diz enquanto espera seu spaghetti bolonhesa, era conseguir falar apenas com Lázaro Ramos, 

mas, ao ter a oportunidade de fazer uma pergunta durante a mesa do ator, acabou usando o espaço para 

dizer tudo que precisava. “Foi minha oportunidade, meu momento”. Menos de 24 horas depois, a filmagem 

de sua intervenção já tinha sido assistida mais de 5 milhões de vezes. Na rua, ela tem sido reconhecida por 

todos. Diva é paciente. Está feliz. Para, conversa, abraça, tira selfies. As pessoas querem dizer que o que ela 

fez foi fundamental, que ela é, de fato, uma diva. E, desde sexta-feira, ela tem uma palavra para todos. Mas 

quer deixar bem claro: “Não sou boazinha assim, eu tenho raiva, ódio mesmo, e falei o que falei também 

por causa disso”, diz ao explicar que detesta ser vista com comiseração. 

Até a manhã desta sexta-feira, a diversidade da 15ª Flip ainda era algo mais aferível por números do que 

concretamente. Sabia-se, por exemplo, que pela primeira vez havia mais autoras convidadas do que 

autores. Sabia-se também que 30% dos escritores da programação oficial eram negros e negras. Ao falar, 

Diva Guimarães fez de tudo isso algo palpável. O resultado é que deixou uma cidade emocionada, mas, 

mais do que isso, desorientada. Foi como se tivesse oferecido um espelho para uma pessoa que nunca vira 

seu reflexo. “Parece que deu um erro, uma tela azul do Windows na cara das pessoas. A Diva contou a 

nossa história, a história de todos os negros, e deixou claro como os brancos não sabem lidar com isso”, 

disse uma ativista do movimento negro em uma conversa informal com a reportagem do EL PAÍS. 
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“O escritor moçambicano Luís Bernardo Honwana tem um conto chamado ‘As Mãos dos Pretos’ em que 

narra a história de uma criança que quer saber por que as palmas das mãos dos negros são brancas e 

recebe como resposta diferentes variações da história que Diva ouviu da freira”, diz Claudia Fabiana, 

professora e pesquisadora de literaturas de língua portuguesa, que está na Flip. Em uma delas, relembra, 

um professor da personagem explica que é porque os negros, até pouco, andavam de quatro, como os 

bichos. “O que a Diva fez foi contar uma história comum a todos. Quando você dá o microfone para a Diva, 

dá o lugar de fala para ela. Se só tiverem autores brancos, só vai ter uma história e, por isso mesmo, só uma 

literatura, um conhecimento”, argumenta Claudia. 

Em um ambiente quente e polarizado no país, há uma crítica que reverberou na internet nos últimos dias 

que diz que essa edição da Flip teria se esquecido da literatura para se tornar só política. Claudia rejeita a 

ideia. Para ela, a literatura está no centro de todo o debate da Festa e o argumento contrário ao evento 

parte do princípio de que a experiência compartilhada do negro, que está presente muito mais na 

oralidade, é menor ou pior. “O que a Diva fez foi contar uma história que poderia ou não estar em um livro, 

mas que é um conhecimento oral e não é por ser oral que é menor”, diz. Em entrevista ao EL PAÍS nesta 

sexta-feira, Conceição Evaristo disse algo semelhante: “Não nasci rodeada de livros, mas de palavras”. Tudo 

pode dar em literatura ou ser literatura. 

No almoço, Diva conta que ainda criança chegou à cidade de Cornélio Procópio, no interior do Paraná, com 

a mãe, que era lavadeira em diferentes casas do município. Pouco depois, aos cinco anos, foi recolhida por 

uma missão católica para estudar em colégio interno. A coisa, diz, funcionava assim: a Igreja dava 

educação, as crianças, em paga, trabalhavam para a instituição. Tudo muito mascarado de boas intenções. 

Aos 21 anos, pegou um trem que demorou 24 horas para chegar a Curitiba. Lá, passou frio com uma manta 

“corta febre” – “dessas que o prefeito de São Paulo anda distribuindo para os mendigos da cidade” – 

arranjou trabalho, estudou, entrou no curso de educação física na Universidade Federal do Paraná. Foi a 

única negra da instituição. Virou “cobra” no atletismo, jogou basquete, arremessou peso, nadou, formou-

se. Tornou-se professora. Nunca esqueceu a freira. 

E a freira, explica, não está apenas na história de sua infância, mas na diretora da escola que um dia lhe 

disse que “se negro não faz sujeira na entrada, faz na saída”. Está no fato de que no Sul do país muitos 

negros aprenderam alemão em suas escolas por causa dos imigrantes europeus, mas que os brasileiros não 

aprenderam sequer uma vírgula sobre a África. Está também em todos os olhares de desconfiança que já 

recebeu. Está até mesmo nestes dias em Paraty, quando uma mulher lhe disse “talvez achando que me 

elogiava, que meu coração é branco”. Ou ainda na pergunta de um repórter que queria saber quanto Diva 

ganhava. “Eu não sou vítima! Por que estão me perguntando do meu salário? O que isso tem a ver?”. 

Na rua do Fogo, distante algumas quadras do restaurante, onde está a casa da editora Malê – termo usado 

no Brasil no século XIX para designar a população negra de origem mulçumana que sabia ler e escrever em 

árabe –, Vagner Amaro, seu fundador, também comenta a intervenção de Diva. “Eu venho à Flip desde o 

começo e não via meus pares. Vivi essa situação inúmeras vezes. Por que essa edição tem muito mais 

presença de negros no público? Porque nós nos reconhecemos nessa programação. Ela chamou as 

pessoas”, comenta. A Malê, fundada em 2015, é dedicada à literatura afro-brasileira e é o selo de autores 

como a própria Conceição Evaristo. “Acho que a Diva falou porque se sentiu empoderada pelas palestras e 

pela presença de seus pares”, reflete Amaro. 

Formada em educação física, Diva, contudo, sempre foi uma apaixonada por literatura, e Conceição é uma 

de suas preferidas. Não à toa, ficou tão emocionada quando recebeu a visita da escritora neste sábado. 

“Sempre procurei ler literatura de autores negros, mas também ouvir suas histórias”, conta. O que faz 

lembrar que, desde que a programação da Flip foi anunciada, há um comentário recorrente que diz que 

mais importante do que “trazer autores negros é formar leitores negros”. Uma variante da mesma ideia diz 

que “não faltam só autores negros em Paraty, mas também público negro”. Para Amaro, Diva é a prova viva 
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da mentira dos argumentos. “O leitor negro no Brasil, a literatura negra no Brasil, não nasceu agora”, 

argumenta. 

Segundo o editor, as pessoas se sentem livres para falar sem conhecimento, como se o mundo em que elas 

vivem, fosse todo o mundo. “A Malê, por exemplo, tem livros em terceira, quarta edição, outros esgotados, 

e temos pouco tempo de vida. Não há leitores negros ou os eventos, como a própria Flip fazia, não dão 

espaço para que esses leitores possam se reconhecer?”, diz Amaro. Para ele, há gerações anteriores de 

leitores e escritores, como a da própria Conceição, além de uma juventude nova que teve mais acesso à 

formação e que está tão bem representada em mobilizações na internet e projetos que não param de 

surgir – como sua própria editora. 

Cabelos curtos presos em tranças, Diva contou, enquanto se equilibrava com sua bengala nas pedras das 

ruas históricas da cidade fluminense – “toda construída por meus antepassados escravos” –, que só perdeu 

a raiva de Deus quando compreendeu que Jesus não era o da freira de sua infância. “Ele não tinha olhos 

azuis e nem cabelo loiro, seria impossível”. No espaço de um quarteirão entre o restaurante e a casa para 

onde foi à tarde para participar do lançamento de um catálogo de intelectuais negras, organizado por 

pesquisadoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Diva foi parada mais umas tantas vezes 

para tirar fotos e conversar. Chegando ao evento, encontrou um espaço completamente lotado, com mais 

de 300 pessoas se espremendo. Ao passar a soleira da porta, foi ovacionada e, mais uma vez, se 

emocionou. 

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/30/cultura/1501375308_019982.html - adaptado. Acesso em 25 agosto 2017. 

 

 

QUESTÃO 16 - O principal objetivo comunicativo do texto é 

 

argumentar favoravelmente à diversidade étnico-racial da 15ª Feira Literária de Paraty. 

 

descrever as trajetórias profissionais de escritores, críticos literários, editores e artistas. 

 

expor pontos de vista sobre o racismo de escritores, críticos literários, editores e artistas. 

 

narrar a história de vida da professora Diva Guimarães. 

 

relatar a passagem marcante de Diva Guimarães pela 15ª Feira Literária de Paraty. 
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QUESTÃO 17 - Releia as seguintes passagens do texto: 

I –  

“A voz de Diva para esconjurar o racismo” 

 “Diva Guimarães, 77, estava como ela própria diz...” 

II – 

“Ao falar, Diva Guimarães faz de tudo isso palpável...” 

 “O que a freira dizia é que a cor da pele de Diva era um verdadeiro estigma...” 

III –  

“O que a Diva fez foi contar uma história comum a todos. Quando você dá um microfone para a Diva, dá o 

lugar de fala para ela...” 

“Acho que a Diva falou porque se sentiu empoderada...” 

IV –  

“No almoço, Diva conta...” 

“Ou ainda na pergunta de um repórter que queria saber quanto Diva ganhava...” 

Assinale a alternativa inadequada, quanto às referências ao nome “Diva”. 

 

Em I, há uma contextualização mais detalhada da pessoa retratada, complementando o tópico frasal 
do primeiro parágrafo que, a princípio, omite o dado identificador. 

 

“Diva Guimarães”, em I, recupera o nome “Diva”, expresso no título do texto, retomando também a 
referência “professora” do subtítulo. 

 

Está autorizada, pelo conjunto do texto, uma leitura do título que associe Diva a uma musa ou a uma 
célebre cantora da tradicional ópera italiana – a prima donna. 

 

Em II e IV, os graus de formalidade variam em um continuum entre o nível formal e informal, 
respectivamente. 

 

Em III, o uso do artigo definido a antes do nome Diva sinaliza uma apropriação da linguagem 
coloquial, praticada, por exemplo, pelos falantes da Zona da Mata Mineira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 16 de 22 
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

QUESTÃO 18 - Releia: 

Fragmento 01: “O racismo é para além da pele. O racismo nos adoece, porque é muito difícil a gente se 

manter emocionalmente. Você ter chorado naquela hora [em que fazia a intervenção] é porque nossas 

vozes estão engasgadas desde sempre”, disse a escritora Conceição Evaristo em um encontro com Diva 

pouco antes da hora do almoço deste sábado. (…) Diva ressalta que não havia se preparado para falar coisa 

alguma na sexta-feira. “Mas ao ver Lima Barreto homenageado, ao ouvir a fala do Edmilson Pereira [autor 

que abordou a questão racial no evento], ao conhecer a história da moça de Ruanda [a autora Scholastique 

Mukasonga] que perdeu toda sua família no genocídio, eu senti que precisava dizer algo também”. 

(parágrafo 3) 

Fragmento 02: “Segundo o editor, as pessoas se sentem livres para falar sem conhecimento, como se o 

mundo em que elas vivem, fosse todo o mundo.” (parágrafo 12) 

 O emprego das aspas, dos colchetes e do discurso indireto, nos fragmentos acima, permite reconhecer 

neles: 

 

O recurso à intertextualidade, que caracteriza um discurso constituído a partir de outro, exigindo que 
o leitor reconheça a presença do outro texto com o qual o texto lido dialoga. 

 

O recurso à impessoalização, em que o autor não se manifesta explicitamente como locutor, mas se 
distancia do assunto abordado, tratando objetivamente o fato. 

 

A presença da polifonia, podendo um enunciado assinalar, além do locutor, outros enunciadores, que 
se expressam numa pluralidade de vozes. 

 

A presença de palavras homônimas, que permitem a leitura, a partir de uma única palavra, de duas 
ou mais significações diferentes. 

 

A presença do repertório lexical, próprio de um conjunto de falantes de uma língua, variando de 
indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo e de região para região. 

 

QUESTÃO 19 - Em “Sabia-se, por exemplo, que pela primeira vez havia mais autoras convidadas do que 

autores. Sabia-se também que 30% dos escritores da programação oficial eram negros e negras.” 

(parágrafo 05). As expressões negritadas sinalizam que o agente omitido engloba um grupo 

 

abstrato de interessados na 15ª Flip. 

 

abstrato de leitores do El País. 

 

abstrato de presentes em Paraty. 

 

concreto de organizadores do evento. 

 

concreto de presentes no evento. 
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QUESTÃO 20 - Releia: 

“Em um ambiente quente e polarizado no país, há uma crítica que reverberou na internet nos últimos dias 

que diz que essa edição da Flip teria se esquecido da literatura para se tornar só política.” (parágrafo 7) 

Nesse fragmento, o tempo verbal futuro do pretérito indica 

 

a consideração de um fato hipotético. 

 

a intenção de construir um posicionamento polido. 

 

a dúvida do autor em relação ao que enuncia. 

 

o distanciamento do autor em relação ao que enuncia. 

 

uma ação, situada no passado, que não se realizou. 

 

QUESTÃO 21 - A única alternativa que NÃO apresenta desvios de acordo com a norma padrão é: 

 

“esconjurando, compartilhando e vingando-se de uma história que lhe perseguia há 72 anos.” 
(parágrafo 01). 

 

“Deus, na fantasia da religiosa, havia criado um rio para que todos se abençoassem” (parágrafo 02). 

 

“Lembrando da conversa com a autora e de tudo que está acontecendo na Flip...” (parágrafo 03) 

 

“acabou usando o espaço para dizer tudo que precisava” (parágrafo 04). 

 

“Ele não tinha olhos azuis e nem cabelo loiro” (parágrafo 13). 

 

QUESTÃO 22 - Em “Diva é paciente. Está feliz. Para, conversa, abraça, tira selfies.”, a parte destacada é 

exemplo de figura de 

 

construção, dada pela subtração do assíndeto. 

 

palavras, caracterizada pelo ritmo. 

 

palavras, caracterizada pelo som. 

 

pensamento, constituído por uma elipse. 

 

sentido, conceituada pelo tipo de associação. 
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QUESTÃO 23 - A alternativa que apresenta, de forma adequada, um sinônimo e um antônimo, 

respectivamente, para o vocábulo destacado é: 

 

“O que a freira dizia é que a cor da pele de Diva era um verdadeiro estigma, a denunciar lassidão, 
moleza, falta de moral...” (parágrafo 02) = rijeza x pujança. 

 

“Uns, laboriosos, teriam chegado primeiro e, ao se banharem, ficaram brancos...” (parágrafo 02) = 
diligentes x lânguidos. 

 

“‘Não sou boazinha assim, eu tenho raiva, ódio mesmo, e falei o que falei também por causa disso’ 
diz ao explicar que detesta ser vista com comiseração.” (parágrafo 04) = enternecimento x 
clemência. 

 

“Até a manhã desta sexta-feira, a diversidade da 15ª Flip ainda era algo mais aferível por números do 
que concretamente...” (parágrafo 05) = deduzível x verificável. 

 

“Em um ambiente quente e polarizado no país, há uma crítica que reverberou na internet nos 
últimos dias que diz que essa edição da Flip teria se esquecido da literatura para se tornar só 
política.” (parágrafo 07) = repercutiu x corroborou. 

 

QUESTÃO 24 - Releia: 

“Em um ambiente quente e polarizado no país, há uma crítica que reverberou na internet nos últimos dias 

que diz que essa edição da Flip teria se esquecido da literatura para se tornar só política.” (parágrafo 7) 

Pode-se inferir desse fragmento que tal crítica excluía a seguinte função da literatura: 

 

catártica. 

 

cognitiva. 

 

estética. 

 

formativa. 

 

informativa. 

 

QUESTÃO 25 - A passagem “Tudo pode dar em literatura ou ser literatura” (parágrafo 07) sugere a seguinte 

noção de literatura: 

 

conjunto de textos, orais ou escritos, consagrados ou não. 

 

conjunto de textos consagrados pela crítica como sendo literário. 

 

disciplina escolar que privilegia a história literária. 

 

instituição nacional, como patrimônio cultural. 

 

sistema de obras, autores e público. 
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Leia o TEXTO 06 para responder às questões 26 e 27. 

 

TEXTO 06: 

“O emparedado” 

fragmento (Cruz e Sousa) 

 

[...] Artista?! Loucura! Loucura! Pode lá isso ser se tu vens dessa longínqua região desolada, lá do fundo 

exótico dessa África sugestiva, gemente, criação dolorosa e sanguinolenta de Satãs rebelados, dessa 

flagelada África, grotesca e triste, melancólica, gênese assombrosa de gemidos, tetricamente fulminada 

pelo banzo mortal; dessa África dos Suplícios, sobre cuja cabeça nirvanizada pelo desprezo do mundo Deus 

arrojou toda a peste letal e tenebrosa das maldições eternas! 

A África virgem, inviolada no Sentimento, avalanche humana amassada com argilas funestas e secretas 

para fundir a Epopeia suprema da Dor do Futuro, para fecundar talvez os grandes tercetos tremendos de 

algum novo e majestoso Dante negro! 

 [...] Não! Não! Não! Não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do Mundo, porque atrás de 

ti e adiante de ti não sei quantas gerações foram acumulando, acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre 

pedra, que para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. 

 

QUESTÃO 26 - O poema em prosa “Emparedado”, de Cruz e Sousa, foi publicado, postumamente, no livro 

Evocações (1898). A partir da leitura do fragmento e do conhecimento sobre a obra do autor, marque a 

alternativa incorreta. 

 

O poeta Cruz e Sousa, ao contrário do que alguns críticos literários apregoam, foi sensível à condição 
desfavorável do negro. 

 

O título do texto remete a uma condição de impedimento experimentada pelo poeta e para a qual 
não se constrói uma explicação. 

 

O poeta vive um conflito existencial que impede sua ascensão social e, simultaneamente, a 
divulgação de sua arte. 

 

O fragmento exibe uma mistura de signos da própria obra de Cruz e Sousa, com elementos do 
imaginário cultural tanto da África quanto do Brasil. 

 

A aliteração, recurso próprio da poesia de Cruz e Souza, está presente nos trechos descritivos do 
fragmento. 

 

 

 

 

 



 

Página 20 de 22 
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII 

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

QUESTÃO 27 - No texto, a referência a Dante Negro, epíteto de Cruz e Sousa, constrói um discurso que 

remete aos seguintes versos: 

 

“A fé, o Império, e as terras viciosas/ de África e de Ásia andaram devastando, / e aqueles que por 
obras valerosas/ se vão da lei da morte libertando:/ cantando espalharei por toda a parte, / Se a 
tanto me ajudar o engenho e a arte.” (Luís Vaz de Camões) 

 

“Eu sinto em mim o borbulhar do gênio. / Vejo além um futuro radiante: / Avante! – brada-me o 
talento n’alma/ e o eco ao longe me repete – avante - / o futuro... o futuro...no seu seio...” (Castro 
Alves) 

 

“Um galo sozinho não tece uma manhã: / Ele precisará sempre de outros galos. / de um que apanhe 
esse grito que ele / e o lance a outro; de outro galo” (João Cabral de Melo Netto) 

 

“Vês?! Ninguém assistiu ao formidável/ Enterro de sua quimera/ somente a Ingratidão – esta pantera 
- / Foi tua companheira inseparável!” (Augusto dos Anjos) 

 

“Ó Fulô! Ó Fulô! / (Era a fala da Sinhá)/ vem me ajudar, ó Fulô,/ vem abanar o meu corpo/ que eu 
estou suada, fulo!/ vem coçar minha coceira,/ Vem me catar cafuné” (Jorge de Lima) 

 

 

Leia os TEXTOS 07 e 08 para responder às questões 28 e 29. 

 

TEXTO 07: 

[…] Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola um bonde o pegou. Pegou e matou. 

No bonde vinha o pai de Gaetaninho. 

A gurizada assustada espalhou a notícia da noite. 

- Sabe o Gaetaninho? 

- Que é que tem? 

- Amassou o bonde! 

A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. […] 

(MACHADO, Antônio de Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004, p. 13) 

 

TEXTO 08: 

 […] Fernando cortou o ônibus, parado no ponto para pegar passageiros, e deparou-se com uma jamanta 

MB 1924 do Rodoviário Mineiro.  

Os espelhos de sua Monark vermelha espatifaram-se contra os paralelepípedos. 

Fernando tinha vinte e quatro anos,  

ia se casar em breve,  

já tinha até dado entrada com a papelada no cartório.  

Uma família, eis tudo o que não fomos [Carlos, narrador].)  

(RUFFATO, Luiz. Mamma, son tanto felice. Inferno provisório, v. I. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 61-62) 
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QUESTÃO 28 - Os TEXTOS 07 e 08 tratam da vida cotidiana de descendentes italianos imigrados e 

residentes nas fictícias cidades de São Paulo-SP e Cataguases-MG, respectivamente. Gaetaninho nutre o 

desejo de andar de carro; Fernando, o de se estabelecer pessoal e profissionalmente, como operário. A 

partir da leitura dos dois textos, NÃO se afirma: 

 

Tanto a morte de Gaetaninho quanto a de Fernando simbolizam, em momentos diferentes, a 
desumanização das cidades. 

 

Os narradores instituídos por Alcântara Machado e Luiz Ruffato preocupam-se em ficcionalizar as 
adversidades advindas do progresso técnico-científico. 

 

A fragmentação das cenas e a sobreposição de imagens nos dois textos sinalizam o dilaceramento 
humano das personagens. 

 

Dos dois textos pode-se depreender a concepção de humor instalada na relação equilibrada entre a 
comicidade e a tragicidade. 

 

Os desfavorecidos economicamente aparecem nos dois textos como personagens que não alcançam 
o sucesso pessoal. 

 

QUESTÃO 29 - Sabendo-se que em italiano o verbo ammazzare significa matar, o período “- Amassou o 

bonde”, do primeiro fragmento, apresenta uma plurissignificação como ocorre em: 

 

“Fernando cortou o ônibus” 

 

“deparou-se com uma jamanta MB 1924 do Rodoviário Mineiro” 

 

“Os espelhos de sua Monark vermelha espatifaram-se contra os paralelepípedos.” 

 

“já tinha até dado entrada com a papelada no cartório.” 

 

“Uma família, eis tudo o que não fomos” 
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QUESTÃO 30 - O fenômeno linguístico presente no diálogo da tirinha a seguir ocorre também em: 

 
Fonte: (www.facebook.com.br. Acesso em 25 agosto 2017) 

 

“O ciclo do dia/ ora se conclui/ e o inútil duelo/ jamais se resolve./O teu rosto belo,/ ó palavra, 
esplende na curva da noite/ que toda me envolve./ Tamanha paixão/ e nenhum pecúlio./ Cerradas as 
portas, a luta prossegue/ nas ruas do sono.” (Carlos Drummond de Andrade) 

 

“Suave Preguiça, que do malquerer/ E de tolices mil ao abrigo nos pões.../ Por causa tua, quantas 
más ações/ Deixei de cometer! (Mário Quintana) 

 

“No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do 
medo da noite... ai que preguiça” (Mário de Andrade) 

 

“Vozes veladas, veludosas vozes,/ Volúpias dos violões, vozes veladas/ Vagam nos velhos vórtices 
velozes/ Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas.” (Cruz e Sousa) 

 

“Ó mar salgado, quanto do teu sal/ são lágrimas de Portugal” (Fernando Pessoa) 

 

 

 

 




