
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

 
 Procurando cada vez mais valorizar a leitura dos livros indicados pela comissão para o 
vestibular UFSC-2008, a banca designada pela COPERVE para elaborar as questões da prova 
de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira deste ano procurou contemplar todas as obras. 
Foram focalizados não somente aspectos relacionados à leitura, compreensão e interpretação, 
mas também, na medida do possível, foram explorados os recursos lingüísticos utilizados nos 
textos. Nesse caso, buscou-se priorizar a análise lingüística em lugar de regras e classificações 
normativistas.  
 
 A análise apresentada a seguir teve como base os dados fornecidos pela COPERVE 
quanto às respostas dadas pelos candidatos, a partir das quais se pôde comentar as proposi-
ções mais salientes, quanto à freqüência. 
  
 A prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (amarela) foi respondida por 8.041 
candidatos inscritos, com um número de respostas inválidas e absurdas oscilando entre 37 e 
99 nas dez questões propostas. Dos candidatos inscritos, 1.258 foram classificados, entre os 
quais o índice de respostas inválidas e absurdas caiu significativamente para uma distribuição 
entre zero e 5. A análise foi feita comparativamente, considerando-se o desempenho dos can-
didatos inscritos e dos classificados. Foi observado o conjunto das proposições em cada ques-
tão, e também as proposições isoladamente no âmbito de cada questão, com o objetivo de de-
preender o grau de dificuldade obtido tanto da questão como de cada proposição.   
  
 O primeiro resultado diz respeito ao índice geral de facilidade das questões, de acordo 
com a informação fornecida pela COPERVE no “Quadro de Freqüência e de Respostas da 
Prova 1 (AMARELA)”. Conforme se visualiza abaixo, enquanto esse índice oscila entre 0.1167 
e 0.4897 para o total de candidatos inscritos, eleva-se para 0.2218 e 0.6137 no desempenho 
dos candidatos classificados, o que vai se refletir no grau de dificuldade obtido em cada ques-
tão.  
  

 Candidatos inscritos 
 

Candidatos classificados
 

Índice de facilidade das 
questões 
 

entre 0.1167 e 0.4897 entre 0.2218 e 0.6137 

  
Pelo resultado mostrado no quadro acima, nota-se que, para o total de candidatos inscri-

tos, as questões se distribuíram entre fáceis, médias e difíceis; já para os classificados, ne-
nhuma questão foi difícil.   
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TEXTO 1 

 
Ciência e aquecimento global 

 
 O que até recentemente parecia ficção tomou forma na realidade como desafio 
que exige – se não solução imediata, algo bem pouco provável – ao menos encaminha-
mento promissor. 
 O aquecimento global, como conseqüência da liberação crescente na atmosfera 
de gases de efeito estufa, é o maior impacto ambiental da história da civilização, o que 
não significa que aponte para o final dos tempos. 
 [...] 
 O conhecimento científico tem participação ampla e profunda tanto no processo de 
aquecimento da Terra como nos encaminhamentos para evitar uma tragédia de propor-
ções inéditas para a humanidade. Foram avanços de natureza científica – particularmen-
te na termodinâmica, o estudo das transformações da energia – que permitiram a substi-
tuição de músculos humanos e animais pelas engrenagens das máquinas. Este mesmo 
conhecimento advertiu, já no século XIX, para o praticamente  inevitável aquecimento 
futuro  da  atmosfera por elementos tão insuspeitos quanto vapor d’água e dióxido de 
carbono. 
 As manchetes dos jornais, anunciando a identificação do aquecimento global a 
partir de atividades humanas, fizeram do dióxido de carbono um vilão quase indefensável 
ao longo dos últimos meses. A verdade, no entanto, é que este gás é imprescindível para 
a vida como a conhecemos e, além disso, atua como cobertor químico, para fazer da 
Terra o mundo aconchegante que ela é. 
 Quais as possibilidades de o atual conhecimento científico permitir uma reversão 
deste processo, ainda que nem tudo volte a ser como antes? 
 A identificação do aquecimento global como de origem antrópica, devidamente 
separada de causas naturais que já foram responsáveis por esta ocorrência mais de uma 
vez na história da Terra, certamente não deve passar despercebida. Assim, o obstáculo 
maior, ao que tudo indica, não está no estoque de conhecimentos – promissores ainda 
que não ilimitados – mas na necessidade de mudança de hábitos, pela primeira vez na 
história da civilização, de toda a humanidade. 
 

PONTO DE VISTA. Scientific American Brasil, São Paulo, 
                                                                                n. 19, p. 7, dez. 2003. Ed. especial. 
 

 
 



 

Questão 01 
 
Considerando o texto 1, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Existe uma relação de causa e conseqüência entre o conhecimento científico e o aqueci-

mento global.  
02. Causas naturais são as principais responsáveis pelo chamado efeito estufa.  
04. O aumento gradativo do aquecimento global é irreversível.  
08. O dióxido de carbono é totalmente prejudicial ao meio ambiente.  
16. Somente os cientistas podem reverter o processo de aquecimento global. 
32. [...] uma tragédia de proporções inéditas [...] (linhas 9-10)  significa  “uma  catástrofe  de 

dimensões sem precedentes”.  
64. A dificuldade maior  para  tentar  reverter  o  processo  de  aquecimento  da Terra está na 

necessidade de mudança de hábitos do homem.   
 
 
 
Gabarito: 97 (01+32+64) 
Número de acertos: 3709 (46,39%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: fácil 
 
A questão 01 é de leitura e compreensão/interpretação de texto, contendo sete proposições 
das quais três estão corretas. O grau de dificuldade previsto foi médio e o grau de dificuldade 
obtido por todos os candidatos foi considerado fácil. 
O texto focaliza o tema “aquecimento global”, bastante discutido na mídia atual, o que prova-
velmente tenha contribuído para o índice bastante alto de acertos. A grande maioria dos candi-
datos inscritos (entre 68 e 95%) identificou como correta pelo menos uma das três alternativas 
(01, 32, 64). E um percentual relativamente pequeno de candidatos (entre 01 e 11%) assinalou, 
equivocadamente, como verdadeira uma das proposições falsas. A proposição 32, que testa o 
reconhecimento do significado de “uma tragédia de proporções inéditas”, foi a responsável pelo 
maior índice de erros. Considerando o desempenho dos candidatos em relação a cada uma 
das proposições, 32% não identificaram como verdadeiro o significado corretamente apresen-
tado na alternativa 32, o que se reflete no percentual de 14% de vestibulandos que não conse-
guiram gabaritar a questão por não terem identificado tal alternativa como correta. Já a propo-
sição 16, que afirma que “somente os cientistas podem reverter o processo de aquecimento 
global”, foi acertadamente identificada como falsa por 99% dos candidatos. 
 
 
 



 

Questão 02 
 
De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
01. as  palavras  insuspeitos  (linha  14), indefensável  (linha  17), imprescindível  (linha  18), 

despercebida (linha 25)  e  ilimitados (linha 27) apresentam prefixo com valor de negação.  
02. entre as  palavras  liberação (linha 4), substituição (linhas 11-12), identificação (linha 16), 

reversão (linha 21), há duas que não são derivadas de verbo pelo acréscimo de sufixo.  
04. as  expressões  sublinhadas  no  texto, tanto [...]  como (linhas 8-9)  e  ainda que  (linha 22), 

podem ser substituídas, respectivamente, por não só [...] mas também,  e  mesmo que, 
sem prejuízo para o sentido de cada frase.   

08. as palavras foram (linha 10) e que (linha 11)  não  podem  ser  retiradas  da  frase simulta-
neamente, pois são necessárias para o entendimento da mesma.   

16. as expressões sublinhadas  em  aquecimento futuro da atmosfera (linhas 13-14)  e  man-
chetes dos jornais (linha 16) têm valor de substantivo nesses contextos. 

32. o  segundo  parágrafo  é  constituído  por  um  período  composto  cuja  oração principal é 
O aquecimento global é o maior impacto ambiental da história da civilização. 

64. as palavras hídrico, termodinâmica, obstáculo e científico não obedecem à mesma  regra  
de acentuação gráfica. 

 
 
 
Gabarito: 37 (01+04+32) 
Número de acertos: 2187 (27,36%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 
A questão 02 testa conhecimentos gramaticais nos níveis fonético/ortográfico, morfológico e 
sintático, apresentando sete proposições das quais três estão corretas.  O grau de dificuldade 
previsto foi médio, mantendo-se essa previsão em relação a todos os candidatos.  
A maioria dos candidatos inscritos (entre 62 e 88%) identificou como correta pelo menos uma 
das três alternativas (01, 04, 32). O percentual de vestibulandos que assinalou como verdadei-
ra uma das proposições erradas ficou entre 7 e 18%. As alternativas que propiciaram maior 
número de acertos parciais foram a 02 (que trata de processo de formação de palavras por su-
fixação) e a 64 (sobre acentuação gráfica): 93% e 91% dos concorrentes, respectivamente, 
reconheceram acertadamente as formulações como sendo falsas. Em relação às proposições 
verdadeiras, a maior incidência de erro recaiu sobre a alternativa 01: 38% dos candidatos não 
identificaram o valor de negação atribuído aos prefixos das palavras insuspeitos, indefensável, 
imprescindível, despercebida e  ilimitados; isso se reflete no percentual de 14% de candidatos 
que deixaram de gabaritar a questão por não terem reconhecido como correta essa alternativa. 
Já o maior índice de acertos se concentrou na alternativa 04: 88% dos inscritos identificaram 
adequadamente o valor sintático-semântico das expressões tanto como e ainda que, percentu-
al que subiu para 94% entre os classificados.   
 
 
 



 

Questão 03 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S)  com relação às obras Menino de engenho, de 
José Lins do Rego e O Ateneu, de Raul Pompéia. 
 
01. Em Menino de engenho, o autor retrata a infância de Carlinhos, cuja mãe é morta pelo pai. 

A partir de tal episódio, o garoto é levado ao engenho do avô, onde convive com muitas 
mulheres, entre elas Tia Maria e Sinhazinha. 

02. Sérgio, em O Ateneu, e  Carlinhos, em Menino de engenho, são  personagens  que, em 
primeira pessoa, contam  suas  experiências  que envolvem também as primeiras desco-
bertas a respeito do mundo dos adultos. 

04. O menino Carlinhos, embora também ingresse num internato, considera-se mais experiente 
que  Sérgio, pois já era, segundo ele próprio, um “menino perdido”. 

08. Pode-se afirmar que há  uma  diferença  básica  entre  Sérgio e Carlinhos.  Enquanto  o 
primeiro, por viver em um meio urbano, já era conhecedor da  vida, o segundo conservava  
a inocência de um menino criado na roça. 

16. Carlinhos, em Menino de engenho, tinha o afeto, o carinho e a proteção de Tia Maria, um 
anjo, segundo ele.  Da mesma forma, Sérgio, em O Ateneu, tinha o carinho de D. Ema. 

32. Em O Ateneu, Aristarco é o narrador da história. Ele conta as peripécias de um grupo de 
jovens  educados  nos  moldes  tradicionais  em um internato, longe das camadas sociais 
inferiores, nas quais reinam a maldade, a violência e o crime. 

64. As obras Menino de engenho e O Ateneu apresentam em comum, entre outros, os fatos de  
pertencerem ao mesmo período literário, retratarem o mesmo período histórico, priorizarem  
a  análise  psicológica  das  personagens e serem narrados em terceira pessoa. 

 
 
Gabarito: 23 (01+02+04+16) 
Número de acertos: 1244 (15,59%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 
A questão 03, com sete proposições  das quais quatro estão corretas, contempla as obras lite-
rárias Menino de engenho, de José Lins do Rego e O Ateneu, de Raul Pompéia. O grau de difi-
culdade previsto foi médio e o grau obtido se manteve o mesmo, com a ressalva de que, para o 
total de candidatos inscritos, a questão ficou no limite entre o grau médio e difícil. 
As proposições 01 e 32 focalizam, respectivamente, personagens das obras Menino de enge-
nho e O Ateneu, tendo sido as que obtiveram maior índice parcial de acertos: 73% dos inscritos 
identificaram a proposição 01 como correta (percentual que se eleva para 83% entre os candi-
datos classificados), e 91% do total de candidatos reconheceu como falsa a afirmativa 32 sobre 
a personagem Aristarco (percentual que sobe para 97% entre os classificados). As demais 
proposições (02, 04, 08, 16 e 64) abordam comparativamente as obras, o que aumenta o grau 
de dificuldade da questão. Entre essas, a alternativa 64, que contempla os períodos histórico e 
literário bem como características das personagens, foi identificada acertadamente por 87% 
dos inscritos e por 95% dos classificados, como sendo falsamente formulada. Entre as proposi-
ções verdadeiras, a alternativa 02, que compara as personagens principais dos dois romances, 
obteve o maior percentual de acertos: 71% do total de inscritos e 80% dos classificados identi-
ficaram corretamente a proposição como verdadeira.  O percentual mais baixo de acertos par-
ciais se concentra nas proposições 04 e 16: somente 41% dos inscritos (e 54% dos classifica-
dos)  reconheceram a alternativa 04, que compara as personagens Carlinhos e Sérgio, como 
sendo verdadeira; enquanto 56% dos inscritos (e 58% dos classificados) identificaram correta-
mente como verdadeira a alternativa 16 que compara relacionamentos.        



 

Questão 04 
 
Com relação às obras Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Dois irmãos, de Milton Hatoum, 
assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Em Dom Casmurro, Machado de Assis  se  esmera na observação psicológica das perso-

nagens, desvelando  diferentes  facetas  da  complexidade  do  comportamento  humano, 
tais como:  ciúme, traição, desconfiança, dissimulação.   

02. Na obra de Machado de Assis há dois tempos  que se entrelaçam: o presente, que é o 
momento em que o narrador escreve o livro e reflete sobre os fatos narrados dirigindo-se, 
por vezes, ao leitor; e o passado, que é o tempo da ação vivida pelas personagens.  

04. A passagem  Um liceu enlutado, um mestre assassinado:  assim começou aquele abril [...], 
de Dois irmãos (HATOUM, 2006, p.143), remete ao contexto histórico do golpe militar de 
1964, quando o professor e poeta Antenor Laval, amigo de Omar, foi agredido e preso por 
policiais do Exército em Manaus.  

08. Zana, personagem de Dois irmãos, morreu sem saber que seus filhos, depois de muitas 
desavenças, realizaram, enfim, o sonho da mãe: fizeram as pazes e tentaram viver em 
harmonia na nova casa projetada e construída por Yaqub, separada por um muro alto da 
Casa Rochiram, em Manaus.    

16. Só guardei um único envelope. Aliás, nem isso: uma fotografia em que ele e minha mãe 
estão juntos, rindo, na canoa atracada perto do Bar da Margem. Ela quase adolescente, ele 
quase criança (HATOUM, 2006, p.196).  Este  trecho de  Dois irmãos  envolve três perso-
nagens:  Omar, o narrador; sua mãe, Zana; e Yaqub.    

32. Capitu, em Dom Casmurro, e  Domingas, em  Dois irmãos, são  personagens  femininas 
típicas  do  romantismo, pois  ambas  idealizam  o  amor  e  lutam  contra  todos  para, no 
final, conseguir viver sua paixão através do casamento.   

 
 
 
Gabarito: 07 (01+02+04) 
Número de acertos: 1909 (23,96%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 
A questão 04 foi formulada em torno das obras Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Dois 
irmãos, de Milton Hatoum, apresentando seis proposições das quais três estão corretas. O 
grau de dificuldade previsto, médio, corresponde ao grau de dificuldade obtido nessa questão 
para todos os candidatos inscritos, porém esse grau chegou a quase fácil entre os candidatos 
classificados (39,01%). 
Tomadas isoladamente, as proposições que obtiveram maior número de acertos foram: 01, 08 
e 32. Mais de 80% dos candidatos inscritos identificaram corretamente a alternativa 01 (que 
aborda a temática de Machado de Assis) como verdadeira, e as alternativas 08 e 32 (que con-
templam personagens das obras) como falsas. Esse percentual sobe para 95% entre os classi-
ficados. A proposição que obteve menos acertos foi a 04 (que remete uma passagem do livro 
de Milton Hatoum ao contexto histórico da época): apenas 45% dos inscritos e 51% dos classi-
ficados a identificaram acertadamente como correta. Isso se reflete no percentual de 24% dos 
candidatos que não acertaram integralmente a questão por não terem identificado como correta 
a alternativa 04.   
 
 
 



 

Questão 05 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) com relação às obras  Relatos de sonhos e de 
lutas, de Amilcar Neves  e  Encontros de Abismos, de Júlio de Queiroz. 
 
01. Em  Relatos de sonhos  e  de  lutas, o autor  retrata  cenas  do  cotidiano  de  um ex-policial 

que sonha com fortes antigos, localizados  na  Ilha  de  Santa Catarina, onde é ambientada 
toda a história. 

02. Ester, uma  das  personagens  de  Relatos  de sonhos  e de lutas, representa  a  mulher 
sonhadora, que espera a liberdade a qual, para ela, só existe nos sonhos. 

04. Amilcar Neves faz uso de metonímias como “Os Olhos discentes”, “Olheiras profundas” e 
“Orelhas” para representar as personagens do conto “Vôo 254”. 

08. Encontros de Abismos proporciona ao leitor uma reflexão  que envolve religião  e moral, 
através  dos  três  contos  que  compõem  a obra:  “Escuridão  no  Meio-dia”, “Enigma  no 
Entardecer” e “Fulgor na Noite”. 

16. Em “Escuridão no Meio-dia”, entre outros fatos, é narrada a viagem de volta a São Paulo 
feita por Pastor Nivaldo, Professor Roriz e Monsenhor Lustosa, após participarem de um 
seminário religioso em  Florianópolis. 

32. No conto “Enigma no Entardecer” há referência ao Horto das Oliveiras, lugar sagrado onde, 
no livro, assim como na Bíblia, reinam apenas a meditação e as orações. 

64. No conto “Fulgor na Noite” é  narrada a história de Lázaro que, ameaçado por dois assal-
tantes, consegue fugir e reconstruir sua vida ao lado das irmãs. 

 
 
 
Gabarito: 30 (02+04+08+16) 
Número de acertos: 938 (11,81%) 
Grau de dificuldade previsto: difícil 
Grau de dificuldade obtido: difícil 
 
A questão 05 versa sobre os livros Relatos de sonhos e de lutas, de Amílcar Neves, e Encon-
tros de Abismos, de Júlio de Queiroz, com sete proposições sendo quatro verdadeiras. O grau 
de dificuldade previsto foi difícil e se manteve assim para os candidatos em geral; entre os 
classificados, esse grau passou a médio.   
Acima de 70% dos inscritos (e acima de 85% dos classificados) perceberam corretamente que 
as alternativas 01, 32 e 64 são falsas, especialmente essa última, que foi interpretada como 
falsa por 90% do total de vestibulandos.  Essas três proposições descrevem cenas ou episó-
dios supostamente presentes nas obras. Entre as alternativas verdadeiras, a 08 foi a que rece-
beu mais acertos: 78% dos inscritos (e 87% dos classificados) reconheceram os três contos 
que compõem a obra de Júlio de Queiroz bem como sua temática. As  alternativas 02, 04 e 16 
apresentaram, isoladamente, um nível aproximado de acertos: entre 52 e 56% para o total de 
inscritos, e entre 55 e 70% para os classificados. No geral, a proposição 02, que focaliza a per-
sonagem Ester do livro de Amílcar Neves, foi a que se mostrou mais difícil para os candidatos, 
já que praticamente a metade dos inscritos não conseguiu transpor a simples linearidade do 
texto e perceber o que a personagem representa no universo feminino.     
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TEXTO 2 

 
           Cedo ou tarde, uma dúvida cruel pinta na sua cabeça: “Que profissão escolher?”. 
Ou ainda: “Em que faculdade entrar?”. [...] 
 É por isso que a Editora Abril está lançando o Guia do estudante. Porque o que ele 
mais tem  é exatamente o que você mais precisa saber: tudo sobre todas as profissões 
universitárias e técnicas, o mercado de trabalho, os cursos e o nível de todas as faculda-
des brasileiras, onde e como conseguir bolsas de estudo e muitas dicas de profissionais 
bem-sucedidos. Uma verdadeira luz pra você acertar na escolha da profissão que mais 
faz sua cabeça. 
 O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os pés no 
chão. Sentindo firmeza. 
 Pode contar com o Guia do estudante pra encarar essa parada. Ele vai dar a maior 
força pra você. 
 
                                           VEJA, São Paulo, n. 976, 1987 apud. AMARAL, Emília et al. Português: novas 
                                           palavras: literatura, gramática, redação. São Paulo: FTD, 2000. p. 326. 
 

 
 
 
Questão 06 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) em relação ao texto 2. 
 
01. O pronome pessoal ele (linha 3) faz referência ao estudante que busca uma faculdade para 

cursar. 
02. Nota-se, no  início  do  texto, um  tom  menos  formal, com  uma  linguagem  próxima  do 

cotidiano. Ao longo do segundo parágrafo, percebe-se que, ao descrever o produto, o autor 
do texto utiliza uma linguagem mais próxima da escrita, voltando, no final, a dirigir a palavra 
aos jovens, num tom mais coloquial. 

04. Segundo o texto, o  Guia do estudante  oferece trabalho e meios de conseguir bolsas de 
estudo nas faculdades do Brasil e também do exterior. 

08. De acordo com o texto, os pais devem se afastar no momento em que o jovem escolhe a 
profissão que quer seguir, pois o  Guia do estudante  será uma verdadeira luz na vida do 
jovem. 

16. “Que profissão escolher?” e “Em que faculdade entrar?” são exemplos de discurso direto 
introduzido no texto para mostrar alguns questionamentos feitos pelos jovens no momento 
em que estão decidindo seu futuro profissional. 

32. O trecho O melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém. Com os pés no 
chão. Sentindo firmeza. pode ser assim reescrito, sem que seu sentido seja alterado: O 
melhor de tudo é que a decisão será sua e de mais ninguém com os pés no chão: sentindo 
firmeza. 

64. O pronome possessivo sua (linhas 1, 8 e 9) se refere à segunda pessoa do discurso você. 
 

 
 



 

Gabarito: 82 (02+16+64) 
Número de acertos: 2844 (35,53%) 
Grau de dificuldade previsto: fácil 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 
A questão 06, com sete proposições das quais três  são verdadeiras, envolve leitura e compre-
ensão/interpretação de texto, além de requerer do candidato conhecimentos lingüísticos em 
torno de níveis de formalidade, emprego dos sinais de pontuação e referência pronominal. O 
grau de dificuldade previsto foi fácil, e o grau obtido entre todos os inscritos e também entre os 
classificados foi entre médio e fácil,  já que a base da avaliação do grau fácil é 40%.     
Tomadas isoladamente, as proposições 01, 04, 08 e 32, todas falsas, foram assim reconheci-
das por mais de 90% dos candidatos (01 e 04, particularmente, obtiveram o insignificante per-
centual de 3% e 2% de erros entre todos os inscritos), o que é um indicativo do baixo nível de 
dificuldade da questão. Essas quatro alternativas tratam de compreensão de texto e de pontu-
ação. Em relação às alternativas verdadeiras, os candidatos (mais de 80%) não mostraram difi-
culdades em reconhecer a proposição 16 (que aborda a função do discurso direto no texto) 
como correta.  Entretanto, considerando o gabarito da questão, 1.135 (14,18%) candidatos, do 
total de inscritos, não identificaram a proposição 64 (que trata de referência pronominal) como 
correta, provavelmente por não considerarem o pronome você como de segunda pessoa do 
discurso. Outra proposição que merece ser comentada por ter impedido o acerto total da ques-
tão é a 02, que 1.247 (15,58%) dos candidatos inscritos consideraram incorreta, o que possi-
velmente se deveu à dificuldade de reconhecer os diferentes níveis de formalidade presentes 
no texto proposto para análise. 
 
 
Questão 07 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) com relação às obras Bagagem, de Adélia Prado 
e O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. 
 
01. Em Bagagem, a  autora  explora  temas do cotidiano e, em muitos de seus poemas, home-

nageia autores como  Carlos  Drummond  de  Andrade, utilizando, principalmente, a inter-
textualidade. 

02. Apesar de tratar de temas que envolvem o cotidiano, Adélia Prado, em Bagagem, preferiu 
não  abordar  a  religião, pois, segundo  ela, “cada  um  tem  o  direito de acreditar no que 
quiser”. 

04. Em O Santo e a Porca, o  autor  retrata  de  modo  cômico  e  satírico  as atitudes do velho 
Euricão, para quem a filha Margarida era o único tesouro. 

08. A trama de Suassuna tem início a partir do momento em que Euricão recebe uma carta de 
Eudoro pedindo permissão para que Margarida se case com Dodó. 

16. Em O Santo e a Porca, a personagem Margarida vive, às escondidas, um romance com 
Dodó que, utilizando um disfarce, se passa por guardião da moça. 

32. Adélia Prado, como maior representante da poética dos anos 40, na Segunda Fase Moder-
nista, apresenta em sua obra, quanto à forma, preocupação com a métrica e a rima; e 
quanto à temática, referência à realidade de modo vago e impreciso. 

 
 
 
Gabarito: 17 (01+16) 
Número de acertos: 2834 (35,62%) 
Grau de dificuldade previsto: difícil 
Grau de dificuldade obtido: médio 



 

 
A questão 07 contempla as obras literárias Bagagem, de Adélia Prado, e O Santo e a Porca, de 
Ariano Suassuna, e contém seis proposições sendo apenas duas verdadeiras. O grau de difi-
culdade previsto foi difícil, no entanto o grau de dificuldade obtido foi entre médio (quase fácil) 
para todos os  inscritos e fácil para os classificados.  Considerando isoladamente as proposi-
ções, mais de 70% dos candidatos inscritos identificaram como corretas as alternativas 01 e 16 
(percentual que se eleva para a casa dos 85% entre os classificados), as quais tratam, respec-
tivamente, da temática de Bagagem e da personagem Margarida de O Santo e a Porca. Em 
relação às proposições incorretas (02, 04, 08 e 32), houve certo equilíbrio entre os candidatos: 
mais de 75% dos inscritos (percentual que se aproxima de 90% entre os classificados) reco-
nheceram, acertadamente, as alternativas como falsas.  Essas proposições contemplam a te-
mática das obras, características e ações de personagens, e escola literária a que pertence o 
autor.    
Essa questão, que foi inicialmente considerada difícil por conta da exigência de leitura dos li-
vros, surpreendeu positivamente a comissão que elaborou a prova, ao mostrar que os candida-
tos parecem estar se conscientizando quanto à necessidade e importância de lerem as obras 
recomendadas para o vestibular. 
 
 
Questão 08 
 
Considere os seguintes trechos do livro de Amilcar Neves, Relatos de sonhos e de lutas: 
 

I. Tá  legal, malandro, tá legal. Os home é que entendem, não é isso? [...] 
Tá legal, amizadinha, tá legal. Os home entendem. O resto é tudo burro de papel passado 
e recibo assinado. (p. 81) 
 

II. Daí nós viemos os três.  A gente sempre vinha os três.  O Touro, a Cremilda e mais eu. 
Touro é como a gente conhece ele. (p. 80) 
 

III. O Touro, a mulata Cremilda e mais eu. Todo domingo. Lá de Brás de Pina pra ver o Vascão 
jogar. Só domingo. Na quarta não tem nunca Maraca. A grana não dá. Nem o batente deixa. 
(p. 80) 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).  

 
01. Os três trechos ilustram a habilidade do autor  em  adequar a linguagem à fala das perso-

nagens no contexto. 
02. O trecho II serve de exemplo para representar um fenômeno  que vem ocorrendo cada vez 

com maior freqüência na língua portuguesa do Brasil: a substituição do pronome nós pelo 
pronome a gente. 

04. No trecho III, o  narrador  afirma  que, para assistir ao jogo do “Vascão”, ele e os amigos 
gastam o domingo todo indo de sua residência, em Brás de Pina, ao  Maracanã.  

08. A sentença Na quarta não tem nunca Maraca, no trecho III, significa que às quartas-feiras 
não há realização de jogos no Maracanã. 

16. Daí nós viemos os três. A gente sempre vinha os três. O Touro, a Cremilda e mais eu., no 
trecho II, semanticamente corresponde a “O Touro, a Cremilda  e  eu sempre vínhamos 
juntos”. 

32. É possível perceber, no trecho I, um certo tom irônico na fala da personagem. 
 

 



 

 
 
Gabarito: 51 (01+02+16+32) 
Número de acertos: 2294 (28,64%) 
Grau de dificuldade previsto: médio 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 
A questão 08 envolve leitura e compreensão/interpretação, e reconhecimento de recursos esti-
lísticos usados pelo autor para retratar a fala de personagens no que diz respeito, principal-
mente, a graus de formalidade e variação lingüística. A questão, com seis proposições das 
quais quatro são verdadeiras, teve o grau de dificuldade previsto médio, que é coincidente com 
o grau de dificuldade obtido.  
Dentre as quatro proposições corretas, a 16 e a 32, que exploram, respectivamente, diferentes 
recursos lingüísticos para expressar um mesmo significado, e o tom irônico na fala da persona-
gem, foram as que receberam maior percentual de acertos, pois mais de 85% dos candidatos 
as identificaram como verdadeiras.  Um percentual aproximado a esse se manteve no reco-
nhecimento correto das alternativas 04 e 08, que testam a compreensão, como sendo falsas. 
As proposições que se mostraram mais difíceis, tomadas isoladamente, foram a 02 e a 01. En-
tre todos os inscritos, 35% dos candidatos não reconheceram o fenômeno de variação que en-
volve a substituição do pronome nós por a gente na língua portuguesa do Brasil (alternativa 
02); e 28% dos vestibulandos não conseguiram perceber a adequação da linguagem à fala das 
personagens no contexto (alternativa 01). Além disso, 1.202 (15%)  candidatos, dentre os ins-
critos, equivocadamente, consideraram correta a proposição 04, que exigia habilidade em in-
terpretação de texto. Ainda, 1.384 vestibulandos (17%), do total de inscritos, marcaram como 
certa a proposição 08 que, assim como a 04, tinha como objetivo testar a capacidade de inter-
pretação textual. Fica evidenciada, a partir da análise desses percentuais, a necessidade de os 
candidatos dedicarem maior atenção a questões que, como essa, exigem leitura e compreen-
são. 
 
 
Questão 09 
 
Considere os trechos I e II:  
 
I. Se  eu  pagar  a  comissão  que  eles exigem pra eu poder continuar trabalhando na arqui-

bancada, onde o pessoal tem mais grana, não sobra nada pra mim.  
 

NEVES, Amilcar. Relatos de sonhos e de lutas. São Paulo: Fundação Nestlé de Cultura, 1991. p. 87. 
 

II. (a) A confusão era geral. No meio dela, Capitu  olhou alguns instantes  para o cadáver tão 
fixa, tão apaixonadamente fixa, que não lhe admira lhe  saltassem  algumas lágrimas 
poucas  e caladas... 

[...] 
    (b) Momento houve em que os  olhos de Capitu  fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o 

pranto nem palavras desta, mas  grandes  e  abertos, como  a  vaga  do mar  lá fora, 
como se quisesse tragar também o nadador da manhã.  

 
ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: FTD, 1991. p. 183. 

 
 
 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. No trecho I, todas as palavras sublinhadas são pronomes. 



 

02. No trecho II (a), ambas as palavras sublinhadas têm por função  indicar procedência. 
04. No trecho I, o vocábulo onde, que inicia uma oração subordinada, se refere a  mais grana. 
08. “Olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa...”, do trecho II (a), remete ao modo como 

estava a mãe de Capitu no caixão:  morta, inerte, fixa. 
16. No trecho II (b), as palavras sublinhadas introduzem comparações.  
 

  
 

Gabarito: 16 (16) 
Número de acertos: 2937 (36,78%) 
Grau de dificuldade previsto: fácil 
Grau de dificuldade obtido: médio 
 
A questão 09, com cinco proposições sendo apenas uma verdadeira, aborda, além de leitura e 
compreensão, também aspectos gramaticais concernentes a classes de palavras, 
funcionamento pronominal e uso de conectores. O grau de dificuldade previsto fácil se manteve 
para os classificados e chegou a  médio entre o total dos inscritos.        
Chama a atenção, no entanto, a freqüência  com que foi marcada como correta, além da 16, 
também a proposição 02, cuja exigência era o conhecimento acerca do significado e função da 
palavra lhe. Dentre o total de inscritos, 3.301 (41%) candidatos consideraram que, em “não lhe 
admira”, a palavra em destaque indica procedência, revelando certa dificuldade em interpretar 
o pronome em questão.  Já entre os 1.258 classificados, o número de inclusões da proposição 
02 como correta ficou em 363 (29%). Apesar disso, praticamente confirmou-se o grau de difi-
culdade previsto pela banca, que considerou a questão fácil. 
 
 
 
Questão 10  
 
Considere os textos a seguir:   
 

I - “Conversam o carcereiro e o assassino de alta periculosidade.  Carcereiro: 
– E agora, o que vai fazer? 
– Matar o tempo!”  

 
 
II - “Na guerra, o general estimula seus soldados antes da grande batalha: 

– Não esqueçam, ao avistar o inimigo, pensem logo no lema de nossa tropa: Ou mato ou 
morro. 
Dito e feito. Quando encontraram os inimigos, metade do batalhão correu para o mato, e o 
restante para o morro.”  

 
 
III -  

 
Não se deixe explorar pela concorrência! 

Compre na nossa loja. 
 

 
 

                                      ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo:         
                                                        Contexto, 2001. p. 81; 104; 89. 
 



 

 
Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. O elemento responsável pelo resultado humorístico no texto I é a quebra de expectativa do 

interlocutor em relação ao sentido do verbo “matar” usado pelo assassino; no texto II, a 
graça está na confusão provocada pela mudança de classe gramatical e de sentido das pa-
lavras “mato” e “morro”.  

02. No texto II, a expressão “dito e feito” indica que os soldados corresponderam plenamente à 
expectativa do general quanto às atitudes da tropa sob seu comando.  

04. Tanto o sujeito de “conversam”, no texto I, como  o sujeito de “deixe”, no texto III, é inde-
terminado.   

08. No texto I, “vai fazer” é uma forma alternativa de “fará” para  indicar  o  tempo  futuro  do 
presente. 

16. Os três textos apresentam verbo no modo imperativo. 
 
 
 
Gabarito: 09 (01+08) 
Número de acertos: 3938 (49,35%) 
Grau de dificuldade previsto: fácil 
Grau de dificuldade obtido: fácil 
 
A questão 10 exigiu que o candidato mostrasse sua capacidade de compreensão e análise 
lingüística no que se refere a  classes de palavras, funções sintáticas, tempos e modos verbais. 
A  exemplo do que  ocorreu na questão anterior, o grau de dificuldade previsto fácil se manteve 
para todos os candidatos.       
Dentre os inscritos, 1.706 (21%) candidatos equivocadamente consideraram correta a proposi-
ção 02, que exigia leitura, compreensão e interpretação de texto. Outros 1.499 (18%) mostra-
ram dificuldade em reconhecer o modo verbal, pois marcaram como correta a proposição 16, 
cuja afirmação falsa era que os três textos apresentavam verbos no modo imperativo. Com re-
lação aos candidatos classificados, 134 (10%) assinalaram a proposição 02 como correta e 156 
(12%) consideraram certa a proposição 16.  
 

*** 
 Após análise do grau de dificuldade obtido nas questões da prova de Língua Portuguesa 
e Literatura Brasileira do Vestibular 2008 da UFSC, percebe-se que predominam na prova 
questões de nível fácil e médio, conforme se observa no quadro abaixo. De modo geral, os 
candidatos mostraram estar familiarizados com os conteúdos das questões, seja quanto à leitu-
ra das obras literárias indicadas, seja quanto à análise de fatos lingüísticos que dispensa clas-
sificações e definições mecanicamente memorizadas.  Os resultados da prova indicam que não 
se exigiram conceitos distantes da realidade do ensino médio, de onde se origina a maioria dos 
candidatos.  
    

Grau de dificuldade 
obtido 

Candidatos inscritos Candidatos classifi-
cados 

Fácil 1, 10 1, 7, 9, 10 
Médio 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9  2, 3, 4, 5, 6, 8 
Difícil 5 - 

Distribuição das questões de acordo com o grau de dificuldade obtido 
 



 

 Gostaríamos, ainda, de chamar a atenção para a natureza das proposições que foram 
responsáveis pelo maior número de erros. Destacam-se as alternativas que requeriam do can-
didato habilidade em: 
 

- transpor a linearidade do texto, seja captando o que representa determinada persona-
gem (como a alternativa 02 da questão 05, em que a personagem Ester representa a 
mulher sonhadora); seja contextualizando sócio-historicamente passagens das obras li-
terárias (como a alternativa 04 da questão 04, que relaciona um episódio narrado por 
Hatoum com o golpe militar de 1964);   

 
- estabelecer relações e inferências (como as alternativas 04 e 16 da questão 03, que 

comparam personagens de diferentes obras);  
 
- reconhecer o valor sintático-semântico de elementos gramaticais, ou seja, analisar fatos 

lingüísticos em seu funcionamento (como a alternativa 01 da questão 02, que focaliza o 
valor negativo de prefixos; a alternativa 64 da questão 06, que mostra o pronome você 
como segunda pessoa do discurso; e a alternativa 02 da questão 08, que mostra a vari-
ação no uso dos pronomes nós e a gente);   

 
- reconhecer a adequação da linguagem ao contexto, seja percebendo diferentes níveis 

de formalidade no texto (como a alternativa 02 da questão 06, que aponta a alternância 
de estilos no texto); seja identificando passagens escritas que, intencionalmente, refle-
tem a fala de personagens (como a alternativa 01 da questão 08, que focaliza a adequa-
ção da linguagem ao contexto).     


