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Comentário Geral
Prova pouco abrangente, levando em consideração que foram cobradas apenas 6 das 10 obras elencadas:
Melhores Poemas, Gregório de Matos;
Bom-Crioulo, Adolfo Caminha;
Várias Histórias, Machado de Assis. Questão envolvendo os enredos dos contos: “Um homem célebre”, “A
causa secreta”, “Conto da escola”, “D. Paula”, e “O cônego ou metafísica do estilo”;
Lavoura Arcaica, Raduan Nassar;
Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade;
A Última Quimera, Ana Miranda.

Como de costume, a UFPR abordou questões que envolvem análise do estilo de época, questões
envolvendo foco narrativo, bem como questões que exigiam a leitura total da obra – nesse caso, alguns
contos da obra Várias Histórias, de Machado de Assis.
Questões:

Comentário / Resolução:
Melhores Poemas – Gregório de Matos
Interpretação de texto poético

Neste caso o texto foco de análise foi o soneto “No fluxo e refluxo da maré encontra o poeta incentivo pra
recordar seus males”.
No soneto em questão, Boca do Inferno compara a transitoriedade das coisas da natureza com a
imutabilidade da vida do eu-lírico do poema. Para tal, vale-se das mudanças da maré para imprimir o
conceito de mutabilidade dos elementos externos – a natureza e a sempre minguante realidade do eu-lírico.
“Só eu, que todo o fim de meus pesares
Eram de algum minguante as esperanças,
Nunca o minguante vi de meus azares.”
Dessa forma, a alternativa b está correta.

Comentário / Resolução:
Questão técnica, que exige conhecimento acerca do foco narrativo da obra Naturalista Bom-Crioulo. Aqui,
trata-se de uma narrativa em terceira pessoa – narrador onisciente externo.
A) Não há descrição do local no trecho selecionado, além de apresentar certo caráter subjetivo. Portanto,
falsa.
B) Proposição que vai totalmente contra os princípios Naturalistas de objetividade e cientificismo que aborda
as classes subalternas.
C) Amaro – ex-escravo – figura ligada ao trabalho braçal, apenas. Totalmente errada.
D) A atitude de Amaro está ligada ao instinto – primeiro de sexo e por último de violência. Portanto não
houve planejamento.
E) Corretíssima. A proposição de certa forma resume como o Naturalismo é presente nesta bela obra.
Homem analisado sob a condição animal, descrito como tal e orientado pelos instintos. O trecho em questão
corrobora a comparação artística.

Comentário / Resolução:

Várias Histórias, de Machado de Assis.
Como já havia sido frisado em sala, foi exigido do aluno conhecimento dos enredos de alguns contos dessa
obra.
1 – “Um homem célebre”. Correta. Efetivamente, neste conto há a relação entre a arte – no caso as polcas –
e as intenções mercadológicas. O trecho seguinte evidencia isso:
“Agora, quando Pestana entregou a nova polca, e passaram ao título, o editor acudiu que trazia um, desde
muitos dias, para a primeira obra que lhe apresentasse, título epavento, longo e meneado. Era este: Senhora
dona, guarde o seu balaio.
- E para a vez seguinte, acrescentou, já trago outro de cor.
Exposta à venda, esgotou-se logo a primeira edição.” (p.45)
2 – “A causa secreta”. O marido – Fortunato – era sádico. Ele sentiu prazer ao ver o sofrimento de Garcia no
enterro da mulher. Proposição falsa.
3 – “Conto da escola”. Proposição correta. É inegável que, embora a escola seja um ambiente severo, há o
desenvolvimento de valores nocivos e deturpados, vide Pilar e suas cabulações ou mesmo a forma como
Curvelo entrega o conluio entre Pilar e Raimundo.
4 - “D. Paula”. Não há nenhum indício que a narrativa seja feita sob um viés feminino.
5 – “Cônego ou metafísica do estilo”. Perfeito. Há reflexão sobre a natureza do estilo a afirmação de que
palavras possuem sexo e a relação disso com o cérebro. Como é possível notar nos trechos:
“Olha bem que é a cabeça do cônego. Temos à escolha um ou outro dos hemisférios cerebrais; mas a base
dela, como se vai ver. Sim, meu senhor, os adjetivos nascem de um lado, e os substantivos de outro, e toda
sorte de vocábulos está assim dividida por motivo da diferença sexual...
- Sexual?
Sim minha senhora, sexual. As palavras têm sexo.” (p.132)

Comentário / Resolução:
Resposta A. Não há, nesse trecho, discurso religioso. Há apenas a postura de Ana que se mostra imóvel
diante de um André contrito. Isso se contrapõe a Ana que, filiada a uma postura mundana, dança opondo
movimento (mudança de postura) e imobilidade (conservação das tradições patriarcais).

Comentário / Resolução:
Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade.
Questão baseada no poema “Amar” que integra a parte “Notícias Amorosas” da obra Claro Enigma.
Drummond, nesse poema, define amor como um sentimento inevitável. Mais do que inevitável, não há
possibilidade de escolher o ser/objeto amado. Ou seja, uma condição universal:
“Que pode uma criatura senão,
entre criaturas, amar?”
Portanto, somente a alternativa d contempla a visão de Drummond acerca do amor.

Comentário / Resolução:
A Última Quimera, de Ana Miranda.
1 – Falsa. Quanto ao estilo dos autores presentes na obra, não há apenas o viés de rigor formal e científico.
Aliás, o foco do livro é o poeta Augusto dos Anjos, que apresenta uma poesia que vai bem além dessas
características parnasianas e naturalistas, respectivamente.
2 – Alternativa correta. O que não faltam na obra são marcas da melancolia que havia nos poemas do
“Doutor Tristeza”.
3 – O narrador da história é parte integrante das ações, tornando essa alternativa errada.
4 – Proposição perfeita. Há na construção dos personagens não apenas sua produção literária, mas também
atos cotidianos, o que imprime aos personagens mais profundidade psicológica.
Lembre-se do Augusto em casa com Esther remoendo o fracasso financeiro, ou mesmo a forma como Bilac
caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro, impondo sua gala.
5 – Excelente proposição. O caráter histórico desse romance não se resume apenas aos dados biográficos
das vidas de Augusto dos Anjos e Olavo Bilac. Vai além, tece considerações acerca da modernização da
cidade do Rio de Janeiro, como é possível perceber no seguinte trecho:
“No cais Mauá atravesso uma multidão de operários, passo sob o molhe de ferro galvanizado e ondulado,
[...] sentindo o cheiro delicioso do café nas sacas empilhadas; [...] a fumaça que sai dos navios enegrece o
ar, [...]. Ao passarmos na avenida, o tílburi toma uma incrível velocidade, cruzando com outros veículos
também rápidos, [...]. Peço ao cocheiro que vá mais devagar. Ele conta que uma chuva alegou parte da
cidade, [...]. Depois reclama da quantidade de automóveis e carros tirados a cavalos ou burros, [...] já
existem mais de duzentos automóveis licenciados na cidade, ele lamenta. “(MIRANDA, 1995, p. 287-288).
Aliás, trecho lido em sala.

