UFJF – MÓDULO II DO PISM – TRIÊNIO 2010-2012 – PROVA DE LITERATURAS
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA

Leia os textos abaixo para responder à questão.

A frouxidão no amor é uma ofensa,
Ofensa que se eleva a grau supremo;
Paixão requer paixão, fervor e extremo;
Com extremo e fervor se recompensa.

Quem diz que Amor é falso ou enganoso,
Ligeiro, ingrato, vão desconhecido,
Sem falta lhe terá bem merecido
Que lhe seja cruel ou rigoroso.

Vê qual sou eu, vê qual és tu, vê que diferença!
Eu descoro, eu praguejo, eu ardo, eu gemo;
Eu choro, eu desespero, eu clamo, eu tremo;
Em sombras a razão se me condensa.

Amor é brando, é doce, e é piedoso.
Quem o contrário diz não seja crido;
Seja por cego e apaixonado tido,
E aos homens, e inda aos Deuses, odioso.

Tu só tens gratidão, só tens brandura,
E antes que um coração pouco amoroso
Quisera ver-te uma alma ingrata e dura.

Se males faz Amor em mim se vêem;
Em mim mostrando todo o seu rigor,
Ao mundo quis mostrar quanto podia.

Talvez me enfadaria aspecto iroso,
Mas de teu peito a lânguida ternura
Tem-me cativo e não me faz ditoso.

Mas todas suas iras são de Amor;
Todos os seus males são um bem,
Que eu por todo outro bem não trocaria

(BOCAGE, Manuel Maria Barbosa de. Sonetos. Rio de Janeiro/Belo
Horizonte: Garnier, 1994, p.53.)

(CAMÔES, Luis Vaz de. Obras completas. Rio de Janeiro:
Aguilar, 1963, p. 274.)

Questão 1 – Estabeleça uma comparação entre as concepções de amor presentes em cada um dos sonetos.
LIMITE SUA RESPOSTA AO ESPAÇO ABAIXO

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Leia o verbete abaixo para responder à questão.

Feliz: adj. 2 g. 1 favorecido pela sorte; ditoso, afortunado, venturoso [f. no amor, no jogo, no casamento
etc.] 2 cujos desejos, aspirações, exigências etc. foram atendidos ou realizados; contente, satisfeito 3
que é propício ou conveniente; vantajoso, favorável, bom 4 que deu bom resultado.
(HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1323.)

Questão 2 – Apoiando-se nas definições do verbete acima, explique em que sentido é possível afirmar que
Clarice Lispector corrói o sentido de feliz no conto “Feliz Aniversário”.
LIMITE SUA RESPOSTA AO ESPAÇO ABAIXO

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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