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O PORTUGUÊS NO ITA 
 

As provas de português do ITA dos últimos anos têm valorizado 
bastante a leitura e a Interpretação de Textos. Aparecem em número 
considerável questões que exigem do candidato a retirada de 
informações de textos ou ainda a interpretação do texto como um todo 
para fazer inferências. Também as questões de semântica têm estado 
presentes nas provas do ITA. Figuras de Linguagem, Ambiguidade e 
Polissemia e Relações Linguísticas são apenas alguns exemplos de 
tópicos cobrados. 

A prova, contudo, também contempla tópicos essenciais de 
Gramática, mas de uma forma aplicada, ou seja, não tem sido uma 
prática comum a cobrança da gramática normativa 
descontextualizada, com pura nomenclatura ou classificação. As 
questões, na verdade, estão ou vinculadas à leitura dos textos 
fornecidos pela prova ou a enunciados completos. Dessa forma, até 
mesmo nas questões ditas “de gramática”, o candidato deve ficar 
atento à leitura e à interpretação, o que não quer dizer que os 
conceitos de gramáticas possam ser rechaçados. Um candidato bem 
preparado tem obrigação de dominar plenamente a gramática 
normativa para ter a certeza do sucesso nessas questões, que podem 
abordar os mais diferentes tópicos. Nesse material veremos alguns 
exercícios (e suas respectivas resoluções) das provas de 2010 e 2011 
que ilustram tal realidade. 

Quanto à Literatura, a prova do ITA é considerada por muitos 
uma “caixinha de surpresas”: sabe-se que a abordagem das Escolas 
Literárias, todos os anos, é fortemente marcada, mas também se 
espera que o candidato tenha conhecimentos sobre obras e autores 
considerados canônicos na Literatura Brasileira. Não é exagero 
afirmar que, nos últimos anos, o Romantismo, Machado de Assis e o 
Modernismo têm recebido destaque nas provas.  

O material a seguir aborda alguns assuntos (separados em 
Interpretação, Gramática e Literatura) que apresentam incidência alta 
nesse vestibular, seguidos de algumas questões resolvidas que 
envolvem os temas tratados. 

 
OS TEXTOS 

 
Na prova de português do ITA, sempre há um ou mais textos que 

embasam as questões das provas. Nos últimos anos, pode-se 
considerar que há semelhança temática entre eles. Para analisar as 
questões de 2010 e 2011, que ilustrarão a estrutura apresentada 
acima, utilizaremos os dois textos abaixo. 
 
TEXTO 1/2010 

Alguma onda conservadora, sempre tão pronta na imprensa e nas 
academias de ginástica, move-se contra a obrigatoriedade dos cursos de 
filosofia e sociologia no ensino médio do Brasil. Digo que são 
conservadores os responsáveis por essa onda porque aquilo que 
externam tais pessoas de formação culta vai embasado, admitamos, numa 
razão antiga, embora compreensível.  

 

No Brasil, não se ensinam direito matemática, geografia, lógica ou 
português, então por que deveríamos nos preocupar com a transmissão 
dos modos de exercitar o pensamento no decorrer do tempo? Quem vai 
transmitir coisas tão complicadas em torno da história das interpretações 
de mundo se não há no mercado do ensino pré-universitário aqueles 
mestres capazes de ensinar as coisas simples já pensadas?  

 

Da forma como vejo, matemática não é coisa simples. Nem 
português. Matemática é Pitágoras, Antônio Vieira, português. E Filosofia, 
Platão; Sociologia, Émile Durkheim. Na minha vida de leitora, talvez tenha 
percorrido mais vezes Platão e Durkheim do que aquele Pitágoras que, 
quando bem explicado por alguém, pareceu-me cristalino. Então, 
matemática não pode ser mais simples que filosofia (isto se não 
considerarmos a matemática uma pura implicação filosófica).  

 

Matemática tem apenas mais professores especializados a ensiná-la. 
É preciso que se formem professores novos, não daqui a cem anos, 
quando parecermos prontos, mas já, estimulados por uma lei à primeira 
vista arrogante e inadequada. Ou isto acontece agora ou jamais 
começaremos a preparar quem estuda para a verdadeira vida acadêmica 
que, esperemos, terá depois.  

 

Seria perda de tempo estender-me aqui sobre as razões pelas quais áreas 
como filosofia, condenada como grande abstração, e sociologia, por sua 
concretude, tornaram-se vitais ao conhecimento de qualquer habitante de 
um mundo civilizado. O Brasil está atrasado em relação ao Primeiro 
Mundo sonhado, a escola vai mal? A filosofia deve entrar na cabeça dos 

alunos e a sociologia precisa explicar aspectos importantes do país, tão 
logo isto seja possível. Aos 15 anos de idade, um mortal, mesmo que um 
brasileirinho, pode começar a aprendê-las... 
 
Texto 2/2011 
Véspera de um dos muitos feriados em 2009 e a insana tarefa de 
mover-se de um bairro a outro em São Paulo para uma reunião de 
trabalho. Claro que a cidade já tinha travado no meio da tarde. De 
táxi, pagaria uma fortuna para ficar parada e chegar atrasada, pois até 
as vias alternativas que os taxistas conhecem estavam  
entupidas. De ônibus, nem o corredor funcionaria, tomado pela fila 
dos mastodônticos veículos. Uma dádiva: eu não estava de carro. 
Com as pernas livres dos pedais do automóvel e um sapato baixo, 
nada como viver a liberdade de andar a pé. Carro já foi sinônimo de 
liberdade, mas não contava com o congestionamento. 
Liberdade de verdade é trafegar entre os carros, e mesmo sem 
apostar corrida, observar que o automóvel na rua anda à mesma 
velocidade média que você na calçada. É quase como flanar. Sei, 
como motorista, que o mais irritante do trânsito é quando o pedestre 
naturalmente te ultrapassa. Enquanto você, no carro, gasta dinheiro 
para encher o ar de poluentes, esquentar o planeta e chegar atrasado 
às reuniões. E ainda há quem pegue congestionamento para andar de 
esteira na academia de ginástica. 
Do Itaim ao Jardim Paulista, meia horinha de caminhada. Deu para 
ver que a Avenida Nove de Julho está cheia de mudas crescidas de 
pau-brasil. E mais uma porção de cenas que só andando a pé se 
pode observar. Até chegar ao compromisso pontualmente. 
Claro que há pedras no meio do caminho dos pedestres, e muitas. Já 
foram inclusive objeto de teses acadêmicas. Uma delas, Andar a pé: 
um modo de transporte para a cidade de São Paulo, de Maria 
Ermelina Brosch Malatesta, sustenta que, apesar de ser a saída mais 
utilizada pela população nas atuais condições de  
esgotamento dos sistemas de mobilidade, o modo de transporte a pé 
é tratado de forma inadequada pelos responsáveis por administrar e 
planejar o município. 
As maiores reclamações de quem usa o mais simples e barato meio 
de locomoção são os "obstáculos" que aparecem pelo caminho: 
bancas de camelôs, bancas de jornal, lixeira, postes. Além das 
calçadas estreitas, com buracos, degraus, desníveis. E o 
estacionamento de veículos nas calçadas, mais a entrada e a  
saída em guias rebaixadas, aponta o estudo. 
Sem falar nas estatísticas: atropelamentos correspondem a 14% dos 
acidentes de trânsito. Se o acidente envolve vítimas fatais, o 
percentual sobe para nada menos que 50% − o que atesta a falta de 
investimento público no transporte a pé. 
Na Região Metropolitana de São Paulo, as viagens a pé, com 
extensão mínima de 500 metros, correspondem a 34% do total de 
viagens. Percentual parecido com o de Londres, de 33%. Somadas 
aos 32% das viagens realizadas por transporte coletivo que são 
iniciadas e concluídas por uma viagem a pé, perfazem  
o total de 66% das viagens! Um número bem desproporcional ao 
espaço destinado aos pedestres e ao investimento público destinado 
a eles, especialmente em uma cidade como São Paulo, onde o 
transporte individual motorizado tem a primazia. 
A locomoção a pé acontece tanto nos locais de maior densidade − 
caso da área central, com registro de dois milhões de viagens a pé 
por dia −, como nas regiões mais distantes, onde são maiores as 
deficiências de transporte motorizado e o perfil de renda é menor. A 
maior parte das pessoas que andam a pé tem poder  
aquisitivo mais baixo. Elas buscam alternativas para enfrentar a 
condução cara, desconfortável ou lotada, o ponto de ônibus ou 
estação distantes, a demora para a condução passar e a viagem 
demorada. 
Já em bairros nobres como Moema, Itaim e Jardins, por exemplo, é 
fácil ver carrões que saem das garagens para ir de uma esquina a 
outra e disputar improváveis vagas de estacionamento. A ideia é 
manter-se fechado em shoppings, boutiques, clubes, academias de 
ginástica, escolas, escritórios, porque o ambiente lá fora − o nosso 
meio ambiente urbano − dizem que é muito perigoso. 
 

(Amália Safatle. http://terramagazine.terra.com.br, 15/07/2009. Adaptado.) 
 
Cabe observar a atualidade dos textos, publicados recentemente em 
relação aos anos de aplicação das provas, em fontes de 
confiabilidade. Textos desse nível são os que as provas do ITA 
costumam trazer, portanto, não há “sustos” para o candidato que é 
um bom leitor. 
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A INTERPRETAÇÃO 
 

Segue um resumo dos principais tópicos de Interpretação, 
seguido de sete questões selecionadas para ilustrar a abordagem do 
vestibular em relação aos temas. 
 

FUNÇÕES DA LINGUAGEM 
 
Referencial ou denotativa: seu objetivo é traduzir a realidade 
(referente), informando com máximo de clareza possível. Nos textos 
científicos e em alguns jornalísticos predomina essa função.  
 
Em 1665¸ Londres é assolada pela peste negra (peste bubônica) que 
dizimou grande parte de sua população, provocando a quase total 
paralisação da cidade e acarretando o fechamento de repartições 
públicas, colégios etc. Como consequências desta catástrofe, Newton 
retornou a sua cidade natal, refugiando-se na tranquila fazenda de 
sua família, onde permaneceu durante dezoito meses, até que os 
males da peste fossem afastados, permitindo seu regresso a 
Cambridge.  
Este período passado no ambiente sereno e calmo do campo foi, 
segundo as palavras do próprio Newton, o mais importante de sua 
vida. Entregando-se totalmente ao estudo e à meditação, quando 
tinha apenas 23 a 24 anos de idade, ele conseguiu, nesta época, 
realizar muitas descobertas, desenvolvendo as bases de praticamente 
toda a sua obra.  
(Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga. In. Curso de Física. São Paulo: 
Harbra, 1992. v. 1, p. 196.)  
 
Emotiva ou expressiva: o objetivo é expressar emoções, 
sentimentos, estados de espíritos. O que importa é o emissor, daí o 
registro em primeira pessoa.  
 

Estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de medo. A que 
me levará minha liberdade? O que é isto que estou te escrevendo? 
Isto me deixa solitária.  
(Clarice Lispector)  
 
Conativa ou apelativa: o objetivo é convencer o receptor a ter 
determinado comportamento, através de uma ordem, uma invocação, 
uma exortação, um súplica, etc. Os anúncios publicitários abusam 
dessa linguagem. Os discursos autoritários também.  
 
 O arauto proclamou:  
Meu estimado povo. Que as bênçãos de Deus, senhor todo-
onipotente, desçam sobre vocês. Visando combater os gastos 
desnecessários e luxo. Visando dar igualdade geral ao país, com 
objetivo de eliminar invejas, rancores, entre irmãos, o Governo, em 
acordo com as fábricas de calçados, determinou que a partir deste 
momento será fabricado para toda a nação um só tipo de sapato, 
masculino e feminino. Fechado, liso e encontrável apenas na discreta 
e tão bonita cor preta.  
( Ignácio de Loylola Brandão, Zero. )  
 
Fática: o objetivo é apenas estabelecer, manter ou prolongar o 
contato (através do canal) com o receptor: As expressões usadas nos 
cumprimentos, ao telefone e em outras situações apresentam este 
tipo de função.  
 

— Como vai, Maria?  
— Vou bem. E você?  
— Você vai bem, Maria?  
— Já disse que sim!  
— Eu também. Está tão bonita!”  
— Ah, bem, é que eu...  
— Ah, é.  
(Dalton Trevisan)  
 

Metalinguística: o objetivo é o uso do código para explicar o próprio 
código. É o que acontece com textos que interpretam outros textos, 
com dicionários, com poemas que falam da poesia, como ‘Procura da 
poesia', de Carlos Drummond de Andrade, cujo trecho transcreve-se 
abaixo:  
 

Não faças versos sobre acontecimentos. 
Não há criação nem morte perante a poesia. 
Diante dela, a vida é um sol estático, 
não aquece nem ilumina. 

As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. 
Não faças poesia com o corpo, 
esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão 
lírica. 
 

Poética: o objetivo é dar ênfase à elaboração da mensagem . O 
emissor constrói seu texto de maneira especial, realizando um 
trabalho de seleção e combinação de palavras, de ideias ou de 
imagens, de sons e/ ou de ritmos. Explora-se bastante a conotação.  
 

Não sinto o espaço que encerro  
Nem as linhas que projeto  
Se me olho a um espelho, erro —  
Não me acho no que projeto  
(Mário de Sá-Carneiro)  
 

FIGURAS/VÍCIOS DE LINGUAGEM 
 

As figuras de linguagem são estratégias literárias que o escritor 
pode aplicar no texto para conseguir um efeito determinado na 
interpretação do leitor. Abaixo, a classificação, o conceito e um 
exemplo das principais figuras de linguagem, em ordem alfabética 
para facilitar a consulta: 
 
Aliteração: Repetição de fonemas consonantais. 
"Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando..." (Guimarães 
Rosa) 
 

Anacoluto: Quebra na construção sintática. 
"O homem daqui, acho que o conceito de felicidade é muito subjetivo" 
(Rachel de Queiroz) 
 

Anáfora: Repetição da mesma palavra no come- co de cada um dos 
membros da frase.  
Água de fonte... Água de oceano... água de pranto...água de rio..." 
(Manuel Bandeira) 
 

Antítese: Aproximação de ideias opostas. 
"Eu, que sou cego, mas só peço luzes...  
que sou pequeno, mas só fito os Andes..."    (Castro Alves) 
 

Antonomásia: Designação de uma pessoa por algum atributo a que 
esteja ligado. 
O poeta dos escravos. (para Castro Alves) 
 

Apóstrofe: Evocação de um ser, animado ou não; corresponde ao 
vocativo. 
"Ó mar salgado, quanto do teu sal 
 são lágrimas de Portugal" (Fernando Pessoa) 
 

Assíndeto: Omissão intencional da conjunção 
"Soltei a pena, Moisés dobrou o jornal, Pimentel roeu as unhas." 
(Graciliano Ramos) 
 

Assonância: Repetição de fonemas vocálicos. 
"Desejo de ser eu mesmo de meu ser me deu." (Fernando Pessoa) 
 

Catacrese: Metáfora desgastada de uso popular.  
As pernas da cadeira estão bambas. 
 

Elipse: Omissão de um termo facilmente subentendido. 
“Sou ave de rapina / sou mulher e sou menina" (Polleti) 
 

Epístrofe: Repetição da mesma palavra no final de cada um dos 
membros da frase. 
Gestos largos, vaidades largas, consciências largas... 
 

Eufemismo: Suavização de uma palavra ou expressão desagradável. 
Ele faltou com a verdade. 
 

Gradação: Sequência de palavras com intensificação ou atenuação 
gradual no sentido. 
"Já se supunha um príncipe, um gênio, um deus..." (Machado de 
Assis) 
 

Hipálage: desajustamento entre a função gramatical e a função 
lógica das palavras, quanto à semântica, de forma a criar uma 
transposição de sentidos.  
Rasguei uma raivosa folha. 
 

Hipérbato: Inversão na ordem direta dos termos da oração. 
"De tudo, ao meu amor serei atento  
Antes, e com tal zelo, e sempre..."               (Vinícius de Moraes) 
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Hipérbole: Exagero na expressão, produzida por emoção intensa. 
Chorarei rio de lágrimas, se me deixares. 
 
Ironia: Sugestão, pela entonação ou contexto, do contrário do que se 
pensa. 
"A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças." 
(Monteiro Lobato) 
 

Metáfora: Comparação mental por alguma relação de semelhança. 
"O amor é um grande laço." (Djavan) 
 

Metonímia: Dois elementos se condensam por uma relação de 
interdependência. 
Eu leio Saramago. (no caso, a obra, o livro dele) 
 

Onomatopeia: Criação de palavras para imitar sons. 
Ouvia-se o blém-blém do sino da igreja a cada hora. 
 

Paradoxo: Reunião de ideias contraditórias num só pensamento. 
" (o amor)... é um contentamento descontente" (Camões) 
 

Paronomásia: Uso de palavras parecidas no som, mas diferentes no 
sentido. 
Se você não pede, o Paraná perde. 
 

Perífrase: Designação de um lugar por seus atributos ou 
características marcantes.  
Cidade Maravilhosa (Rio de Janeiro) 
 

Pleonasmo: Redundância com objetivo enfático. 
"Chovia uma triste chuva de resignação." (Manuel Bandeira) 
 

Polissíndeto: Repetição de conjunção coordenativa. 
"trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua" (O. Bilac) 
 

Prosopopeia: Atribuição de ações, qualidades ou sentimentos a 
seres inanimados. 
O telefone gritava enlouquecido. 
 

Quiasmo: Repetição com inversão na ordem dos termos (ab-ba). 
"Tinhas a alma de sonhos povoada 
e a alma de sonhos povoada eu tinha" (O. Bilac) 
 

Silepse: Concordância ideológica. 
Pessoa: Os brasileiros somos otimistas. 
Número: A multidão assistia satisfeita, aplaudiam e acreditavam. 
Gênero: Achava Josefina feio, então todos a chamavam de Jô. 

 

Sinestesia: Fusão de sensações perceptíveis por diferentes órgãos 
de sentidos. 
"Geme um gemido aveludado, lilás" (Monteiro Lobato)  
 

Zeugma: Omissão de um termo já mencionado. 
Ele leciona Física e eu, Química. 
 

Vícios de linguagem são palavras ou construções que deturpam, 
desvirtuam ou dificultam a manifestação do pensamento, seja pelo 
desconhecimento das normas cultas, seja pelo descuido do emissor. 
Abaixo, a classificação dos principais conceitos: 
 

Ambiguidade: é a possibilidade de uma mensagem admitir mais de 
um sentido. Ela geralmente é provocada pela má organização das 
palavras na frase. 
"A mãe encontrou o filho em seu quarto." (No quarto da mãe ou do 
filho?)  
"Como vai a cachorra da sua mãe?" (Que cachorra? a mãe ou a 
cadela criada pela mãe?)  
 

Barbarismo: erros de pronúncia, grafia, morfologia etc, tais como 
"adevogado" ou "eu fazi". 
 

Cacofonia: é um som desagradável ou obsceno formado pela união 
das sílabas de palavras contíguas. Por isso temos que cuidar quando 
falamos sobre algo para não estarmos ofendendo a pessoa que ouve.  
"A boca dela é linda!"  
"Dê-me uma mão, por favor."  
"Ela se disputa para ele."  
"Vou-me já, pois estou atrasado."  
"Eu amo ela demais !!!"  
 

Plebeísmo: normalmente utiliza palavras de baixo calão, gírias e 
outras deste mesmo tipo 
"Ele era um tremendo mané!"  
"Tô ferrado!"  

"Tá ligado nas quebradas, meu chapa?"  
"Esse bagulho é 'radicaaaal'!!! Táh ligado mano?"  
 

Pleonasmo:  repetição inútil e desnecessária de termos em uma 
frase.  
"Ele vai ser o protagonista principal da peça".  
"Meninos, entrem já para dentro!"  
"Estou subindo para cima."  
 

Prolixidade: é o excesso de palavras para exprimir poucas ideias. Ao 
texto prolixo falta objetividade que, quase sempre, compromete a 
clareza e cansa o leitor. 
 

Solecismo: é uma inadequação na estrutura sintáctica da frase com 
relação à gramática normativa do idioma. Há três tipos de solecismo: 

de concordância: 
"Fazem três anos que não vou ao médico." (Faz três anos que não 
vou ao médico.)  
"Aluga-se salas nesse edifício." (Alugam-se salas nesse edifício.)  
de regência: 
"Ontem eu assisti um filme de época." (Ontem eu assisti a um filme 
de época.)  
"Eu namoro com Fernanda." (Eu namoro Fernanda.)  
de colocação: 
"Me empresta um lápis, por favor." (Empresta-me um lápis, por 
favor.)  
"Me parece que ela ficou contente." (Parece-me que ela ficou 
contente.)  
"Eu não respondi-lhe nada do que perguntou." (Eu não lhe respondi 
nada do que perguntou.)  

 

Eco: ocorre quando há na frase terminações iguais ou semelhantes, 
provocando dissonância. 
"Fala em desenvolvimento é pensar em alimento, saúde e educação."  
 

AMBIGUIDADE/POLISSEMIA 
 

Ambiguidade: é a duplicidade de sentido. Como recurso estilístico, 
pode propositalmente sugerir significados diversos para um mesmo 
enunciado. 
O cachorro do seu irmão avançou sobre o amigo. 
Polissemia: é a propriedade que uma mesma palavra tem de 
apresentar vários significados. 
Ele ocupa um alto posto na empresa. 
Abasteci meu carro no posto da esquina. 
Os convites eram de graça. 
Os fiéis agradecem a graça recebida. 
 

RELAÇÕES LINGUÍSTICAS 
 
Sinonímia: É a relação que se estabelece entre duas palavras ou 
mais que apresentam significados  
Cômico – engraçado 
Débil - fraco, frágil 
 
Antonímia: É a relação que se estabelece entre duas palavras ou 
mais que apresentam significados diferentes, contrários. 
Bem - mal 
Bom – ruim 
 
Homonímia: É a relação entre duas ou mais palavras que, apesar de 
possuírem significados diferentes, possuem a mesma estrutura 
fonológica. 
 
● Homógrafas - são as palavras iguais na escrita e diferentes na 
pronúncia. 
gosto ( substantivo) - gosto (1.ª pess.sing. pres. ind. - verbo gostar) 
● Homófonas - são as palavras iguais na pronúncia e diferentes na 
escrita. 
Cerrar (verbo) - serrar ( verbo) 
● Homófonas Homógrafas (homônimos perfeitos) - são as 
palavras iguais na pronúncia e na escrita. 
verão ( verbo) - verão ( substantivo) 
 
Paronímia: É a relação que se estabelece entre duas ou mais 
palavras que possuem significados diferentes, mas são muito 
parecidas na pronúncia e na escrita.  
cavaleiro – cavalheiro / comprimento – cumprimento 
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Denotação - uso geral, comum, literal, finalidade prática, utilitária, 
objetiva, usual. 
A corrente estava pendurada na porta. 
corrente - cadeira de metal, grilhão (dicionário /Aurélio) 
 
Conotação - uso expressivo, figurado, diferente daquele empregado 
no dia-a-dia, depende do contexto. 
" A gente vai contra a corrente 
Até não poder resistir." 
 
(Chico Buarque) 
corrente - opinião da maioria 
 

QUESTÕES – INTERPRETAÇÃO 
 
A questão a seguir traz como requisito o conhecimento sobre o 
funcionamento de subentendidos. É uma questão de inferência do 
sentido global do texto: 
 
Exemplo: (ITA 2011) Do relato da experiência da autora na véspera 
de feriado, NÃO se pode depreender que: 
a) os congestionamentos são inevitáveis. 
b) o trânsito dificulta o cumprimento de horários. 
c) é preferível andar a pé a andar de carro. 
d) o uso do táxi é tão ineficiente quanto do ônibus. 
e) o problema do trânsito decorre exclusivamente do transporte 
individual motorizado. 
 
Resolução: (Alternativa E) 
a) Correta. A ideia de que os congestionamentos são inevitáveis está 
implícita na primeira linha do texto, ao afirmar que é uma tarefa insana 
tentar mover-se de um bairro para o outro em São Paulo. 
b) Correta. O texto explicita que o trânsito atrapalha o cumprimento 
de horários quando, no segundo parágrafo, relata a lentidão dos 
carros devido ao congestionamento (“[...] o automóvel na rua anda à 
mesma velocidade média que você na rua.”) e enuncia as 
consequências de usar o transporte motorizado como opção de 
locomoção (“no carro, gasta dinheiro para encher o ar de poluentes, 
esquentar o planeta e chegar atrasado às reuniões.”). 
c) Correta. De acordo com o texto, terceiro parágrafo, andar a pé tem 
várias vantagens, desde perceber o caminho (“uma porção de cenas 
que só andando a pé se pode observar”), chegar no horário correto 
aos compromissos (“até chegar ao compromisso pontualmente”). 
d) Correta. Conforme enunciado no texto no primeiro parágrafo: “De 
táxi, pagaria uma fortuna para ficar parada e chegar atrasada, pois até 
as vias alternativas que os taxistas conhecem estavam entupidas. De 
ônibus, nem o corredor funcionaria, tomado pela fila dos 
mastodônticos veículos”. Este trecho mostra que ambas as 
alternativas (táxi ou ônibus) estavam submetidas ao mesmo problema 
de congestionamento e, portanto, eram ineficazes. 
e) Incorreta. O problema desta alternativa está na generalização 
apresentada pelo termo “exclusivamente” que delega ao transporte 
motorizado individual uma questão relacionada também ao transporte 
motorizado coletivo. 
 
A próxima questão constrói-se de forma semelhante à questão 
anterior, mas pede o reconhecimento de um ponto específico: os 
argumentos: 
 

Exemplo: (ITA 2010) A razão antiga dos conservadores fundamenta-se 
no(s) seguinte(s) argumento(s): 
 

I. No Brasil, não há professores qualificados para ensinar bem as 
disciplinas obrigatórias. 
II. No Brasil, não há professores qualificados para ensinar  as disciplinas 
de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio. 
III. No Brasil, a interpretação do mundo não deve ser tarefa para alunos do 
Ensino Médio. 
 

Está(ão) correta(s) apenas 
a) a I. b) a II. c) a III. d) as I e II. e) as I e III. 
 
Resolução: (Alternativa D) 
I. Correto. Segundo os conservadores, as matérias básicas, tais quais 
matemática, português, geografia e outras, não são ensinadas por 
professores devidamente qualificados para isso. Isso é evidente no trecho 
“Quem vai transmitir coisas tão complicadas ... se não há no mercado do 
ensino pré-universitário aqueles mestres capazes de ensinar as coisas 
simples já pensadas?” 

II. Correto. Do mesmo trecho citado acima, também de modo 
comparativo, entendem esses conservadores que se não há professores 
qualificados para o ensino das disciplinas básicas obrigatórias, certamente 
não há também quem ensine Filosofia e Sociologia, no Ensino Médio, do 
modo como deveriam ser ministrados tais conhecimentos.  
III. Incorreto. Segundo a visão da autora, ao contrário do que é afirmado 
neste item, alunos do Ensino Médio já possuem condições de começar a 
entender os ensinamentos filosóficos e sociológicos, desde que 
ministrados por mestres realmente capacitados para tais propósitos. No 
que tange a proposta do enunciado, não está em nenhum momento 
explícito no texto que é argumento dos conservadores que “a interpretação 
do mundo não deve ser tarefa para alunos do Ensino Médio”. 
Obs.: Ressalte-se que a frase “... tão logo isto seja possível”, no final do 
último parágrafo, apresenta duplo sentido, podendo referir-se tanto ao 
segmento “É preciso que se formem professores novos...” 
(anaforicamente) quanto à expressão “Aos quinze anos de idade,...” 
(cataforicamente). 
 
A questão a seguir traz o bom e velho fenômeno da polissemia, ou 
“duplo sentido”: 
 
Exemplo: (ITA 2011) Do título do texto, Meio ambiente urbano: o 
barato de andar a pé. NÃO se pode depreender que andar a pé é 
mais 
 
I. prazeroso. 
II. econômico. 
III. divertido. 
IV. frequente. 
 
Estão corretas 
a) apenas I e II. 
b) apenas I, II e II. 
c) apenas I e III e IV. 
d) apenas II e IV. 
e) apenas II, III e IV. 
 
Resolução: (Alternativa B) 
Espera-se que o candidato perceba a polissemia do vocábulo “barato” 
(o barato de andar a pé), correspondendo a um substantivo cujo 
sentido expressa a ideia daquilo que dá prazer (prazeroso), que 
deleita, que diverte (divertido), que é visto como uma “curtição”. A 
outra acepção possível à palavra garantia, com o valor de adjetivo, a 
menção a algo qualificado por preço baixo, portanto, econômico. 
Dadas tais explicações, o único termo sobre o qual era inadequada a 
depreensão de sentido seria “frequente” (item IV). 
Todavia, a questão não oferece alternativa correta, pois, seguindo o 
movimento de leitura e interpretação do enunciado, a resposta à 
pergunta “Estão corretas” deveria ser a alternativa em que aparecesse 
somente o item IV. 
É possível que tal falha tenha sido gerada pela digitação errônea ou 
uso inadequado do “Não” (“não se pode depreender”) no enunciado. 
Neste caso, reformulando a questão, a pergunta esperada seria: “Do 
título do texto, Meio ambiente urbano: o barato de andar a pé”, pode-
se depreender que andar a pé é mais [...]”; obtendo como resposta 
correta a alternativa B (itens I, II e III). 
Vale ressaltar ainda que, apesar de mencionado no enunciado, o título 
foi omitido no texto base para as questões a que se referem, como 
esta. 
 
As questões abaixo movimentam conhecimentos sobre Figuras de 
Linguagem, no caso, a “hipérbole” e a “metáfora”: 
 
Exemplo: (ITA 2011) Assinale a opção em que a expressão ou 
palavra grifada expressa exagero. 
a) De ônibus, nem o corredor funcionaria, tomado pela fila dos 
mastodônticos veículos. (linha 4) 
b) É quase como flanar. (linha 8) 
c) E mais uma porção de cenas que só andando a pé se pode 
observar. (linhas 13 e 14) 
d) Um número bem desproporcional ao espaço destinado aos 
pedestres [...]. (linha 30) 
e) [...] onde o transporte individual motorizado tem a primazia. (linhas 
31 e 32) 
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Resolução: (Alternativa A) 
a) Correta. O vocábulo “mastodonte” tem como significado o sentido 
de algo gigantesco, colossal, de grande vulto ou monta. 
b) Incorreta. Flanar significa andar sem rumo ou sentido; perambular. 
c) Incorreta. O núcleo “porção” corresponde ao sentido de algo que é 
parte de um todo, de uma quantidade menor com relação à totalidade. 
d) Incorreta. Desproporcional é adjetivo cuja significação corresponde 
a algo desarmônico, desigual. 
e) Incorreta. O substantivo “primazia” denota o sentido daquilo que é 
entendido como prioridade, que pertence a uma categoria superior ou 
que está em primeiro lugar. 
 
Exemplo: (ITA 2011) NÃO há emprego de metáfora em 
a) Ninguém anda, para frente ou para trás. (linha 3) 
b) Quando, sem explicações, o nó desata, os motoristas aceleram [...]. 
(linha 10) 
c) [...] o fetiche da lata sobre rodas jamais se abalou. (linhas 15 e 16) 
d) As pessoas saem de casa dentro de bunkers, literalmente 
armadas. (linha 18) 
e) A classe média necessita reciclar suas aflições. (linha 21) 
 
 
a) Correta. Nesta opção, os termos “frente” e “trás”, correlacionados 
com o verbo “andar”, estão empregados denotativamente, 
demonstrando o vínculo direto das correspondentes significações. 
b) Incorreta. A metáfora, como recurso de estilo pelo qual a 
designação de um objeto se dá pelos atributos de outro, consideradas 
as relações de similaridade ou contiguidade, neste caso é notada 
entre a palavra “nó”, significando “transtorno” e “contornos absurdos”. 
c) Incorreta. Igualmente, como ocorre na opção anterior, há relação 
de semelhança entre o vocábulo “carro”, representado pela expressão 
“lata sobre rodas”. 
d) Incorreta. Neste caso, a metáfora estabelecida entre “tanques de 
guerra” e o termo “bunkers”, ambos com o sentido de locais de total 
segurança (os carros). 
e) Incorreta. Reciclar significa submeter alguma coisa ao processo de 
reciclagem, ou seja, a um conjunto de tratamentos cuja finalidade é a 
reutilização; neste caso, a mesma ação verbal assume o valor de 
rever, reconsiderar. 
 

A GRAMÁTICA 
 

A seguir, temos o resumo dos principais tópicos de Gramática, 
complementado pela análise de quatro questões que exemplificam 
como o vestibular do ITA lida com essa frente. 

 
CRASE 

 
Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Representa-se 
graficamente a crase pelo acento grave. 
Fomos à piscina: à artigo e preposição 
Ocorrerá a crase sempre que houver um termo que exija a preposição 
a e outro termo que aceite o artigo a.  
 

Casos obrigatórios 
- locuções adverbiais formadas por preposições e palavra feminina: às 
presas, às escondidas. 
- locuções prepositivas: à frente de, à custa de. 
- locuções conjuntivas: à medida que, à proporção que. 
- em certos pronomes demonstrativos quando vêm precedidos de 
verbos regidos pela preposição a: Vamos àquela festa; Refiro-me 
àquilo que você disse. 
- quando se subentendem as expressões à moda de; à maneira de: 
sapatos à Luís XV; bife à milanesa. 
- com numerais indicando horas: às duas horas, às quatorze horas. 
Antes de nomes de lugares que admitem artigo: Foi à Itália; Voltei à 
Europa. 
- antes das palavras casa e terra se estiverem determinadas: Fui à 
casa do médico; Voltaremos à terra de nossos ancestrais. 
 
Casos em que não há Crase 
- antes de verbo: Voltamos a contemplar a lua. 
- antes de palavras masculinas: Gosto muito de andar a pé; 
Passeamos a cavalo. 
- quando a preposição estiver no singular seguida de um substantivo 
no plural: Vamos a festas infantis. 
- antes de nomes de lugares que não admitem artigo: Irei a Curitiba. 

- antes de pronomes de tratamento, exceção feita a senhora, 
senhorita e dona: Dirigiu-se a V.Sa. com aspereza; Dirigiu-se à 
senhora com aspereza. 
- antes de pronomes que repelem o artigo: Não vou a qualquer parte; 
Fiz alusão a esta aluna. 
- em expressões formadas por palavras repetidas: Estamos frente a 
frente; Estamos cara a cara. 
- diante de artigos indefinidos: Vamos a uma feira na semana que 
vem. 
- Na locução "a distância”, quando esta não estiver determinada: 
Ficou a distância, observando; Ficou à distância de 10 metros, 
observando. 
 
Crase facultativa 
- Antes de nome próprio feminino: Refiro-me à (a) Juliana. 
- Antes de pronome possessivo feminino: Dirija-se à (a) sua fazenda. 
- Depois da preposição até: Dirija-se até à (a) porta. 
 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
 

Composição - junção de radicais. São dois tipos de composição, em 
função de ter havido ou não alteração fonética.  
a) justaposição - sem alteração fonética (girassol, sexta-feira) 
b) aglutinação - alteração fonética, com perda de elementos 
(planalto, pernalta). Gera perda da delimitação vocabular e a 
existência de um único acento fônico 
 
Derivação - palavra primitiva (1 radical) acrescida, geralmente, de 
afixos. São cinco tipos de derivação.  
a) prefixal - acréscimo de prefixo à palavra primitiva (in-feliz, des-leal) 
b) sufixal - acréscimo de sufixo à palavra primitiva (feliz-mente, leal-
dade) 
c) prefixal e sufixal – acréscimo de prefixo e sufixo à palavra 
primitiva. Sem o prefixo ou sem o sufixo, a palavra já tem sentido 
completo (des-envolv-ido, des-leal-dade). 
d) parassintética ou parassíntese - acréscimo simultâneo de prefixo 
e sufixo à palavra primitiva (en+surdo+ecer / a+benção+ado / 
en+forca+ar).  
OBS: se com a retirada do prefixo ou do sufixo não existir aquela 
palavra na língua, houve parassíntese (infeliz existe e felizmente 
existe, logo houve prefixação e sufixação em infelizmente; ensurde 
não existe e surdecer também não existe, logo ensurdecer foi formada 
por parassíntese) 
e) regressiva ou deverbal - redução da palavra primitiva. Cria 
substantivos, que denotam ação, derivados de verbos, daí ser 
chamado também derivação deverbal (amparar → amparo, chorar → 
choro, voar → vôo, cortar → corte, destacar → destaque, conservar → 
conserva, falar → fala, pescar → pesca, visitar → visita, denunciar → 
denúncia etc.).  
OBS: para determinar se a palavra primitiva é o verbo ou o 
substantivo cognato, usa-se o seguinte critério: substantivo denotando 
ação constitui-se em palavra derivada do verbo, mas se o substantivo 
denotar objeto ou substância será primitivo (ajudar → ajuda, estudar 
→ estudo ≠ planta → plantar, âncora → ancorar) 
f) imprópria ou conversão - alteração da classe gramatical da 
palavra primitiva ("o jantar" - de verbo para substantivo, "é um judas" - 
de substantivo próprio a comum, damasco por Damasco) 
 
Hibridismo - são palavras compostas, ou derivadas, constituídas por 
elementos originários de línguas diferentes (automóvel e monóculo- gr 
e lat / sociologia, bígamo, bicicleta - lat e gr / alcalóide, alcoômetro - 
ár. e gr. / caiporismo - tupi e gr. / bananal - afric e lat. / sambódromo - 
afric e gr / burocracia - fran e gr) 
 
Onomatopeia - reprodução imitativa de sons (pingue-pingue, zunzum, 
miau, zinzizular) 
 
Siglonimização - formação de siglas, utilizando as letras iniciais de 
uma sequência de palavras (Academia Brasileira de Letras - ABL). A 
partir de siglas, formam-se outras palavras também (aidético, petista, 
uergiano) 
 
Redução – corte de um dos segmentos da palavra 
(metropolitano=metrô; microcomputador=micro) 
 
Estrangeirismo – palavra estrangeira empregada na língua 
portuguesa (shopping) 
 
Neologismo – palavra de criação recente ou usada em novo sentido 
(“ficar”) 
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EMPREGOS DA PARTÍCULA “SE” 
 

FUNÇÕES MORFOLÓGICAS 
- Substantivo 
O se é a palavra que estudaremos. 
 

- Conjunção subordinativa 
Pergunte ao seu irmão se ele quer vir. 
 

- Partícula integrante do verbo 
O operário queixava-se por seu baixo salário. 
 

- Partícula expletiva ou de realce 
Sorriu(-se) enigmaticamente. 
 

- Partícula apassivadora ou pronome apassivador (VTD) 
Construíram-se escolas no Brasil. 
Ofereciam-se bons empregos naquela firma. 
 

- Pronome reflexivo 
Júlia deitava-se após o almoço. 
 

- Pronome reflexivo-recíproco 
Os jogadores atropelaram-se pela bola. 
 

FUNÇÕES SINTÁTICAS 

- Sujeito do infinitivo 
Aninha deixou-se iludir com a conversa. 
 

- Objeto direto  
O cão sacudiu-se todo molhado após o banho. 
Rapidamente cobriu-se com a manta. 
 

- Objeto indireto 
O pedestre dava-se o direito de empurrar os passantes. 
Paulo impôs-se uma difícil decisão. 
 

- Índice de indeterminação do sujeito (VI ou VTI) 
Trabalha-se até nos feriados. 
Acredita-se em duendes. 
 
 

VOZES DO VERBO 
 
Voz verbal é a flexão do verbo que indica se o sujeito pratica, ou 
recebe, ou pratica e recebe a ação verbal.  
 

Voz Ativa: quando o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação verbal 
ou participa ativamente de um fato. Exemplos: As meninas exigiram 
a presença da diretora; A torcida aplaudiu os jogadores; O médico 
cometeu um erro terrível.  
Voz Passiva: quando o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação 
verbal.  
Voz Passiva Sintética: A voz passiva sintética é formada por verbo 
transitivo direto, pronome se (partícula apassivadora) e sujeito 
paciente. Exemplos: Entregam-se encomendas; Alugam-se casas; 
Compram-se roupas usadas.  
Voz Passiva Analítica: a voz passiva analítica é formada por sujeito 
paciente, verbo auxiliar ser ou estar, verbo principal indicador de ação 
no particípio - ambos formam locução verbal passiva - e agente da 
passiva. Exemplos: As encomendas foram entregues pelo próprio 
diretor; As casas foram alugadas pela imobiliária; As roupas foram 
compradas por uma elegante senhora.  
Voz Reflexiva: será chamada simplesmente de reflexiva, quando o 
sujeito praticar a ação sobre si mesmo.  
Exemplos: Carla machucou-se; Osbirvânio cortou-se com a faca; 
Roberto matou-se.  
Voz Reflexiva recíproca: será chamada de reflexiva recíproca, 
quando houver dois elementos como sujeito: um pratica a ação sobre 
o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. Exemplos: Paula e 
Renato amam-se; Os jovens agrediram-se durante a festa; Os 
ônibus chocaram-se violentamente.  
 

FUNÇÕES SINTÁTICAS DOS PRONOMES RELATIVOS 
 

Para analisar a função sintática do pronome relativo, pode-se usar o 
seguinte artifício: troca-se o pronome pelo seu antecedente. A função 
que cabe ao termo perguntado cabe ao pronome relativo. 
 

Sujeito 
Julia, que me emprestou o livro, é aluna nova. 
(Julia me emprestou o livro) 
Conheci a pessoa a qual dará minhas aulas. 
(A pessoa dará minhas aulas) 

Objeto direto 
A máquina que nós compramos é boa. 
(Nós compramos a máquina) 
O candidato o qual o povo elegeu não fez o que prometeu. 
(O povo elegeu o candidato) 
 

Objeto indireto 
Ele é o projeto de que participo. 
(Participo do projeto) 
A recepcionista com a qual me informei é competente. 
(Informei-me com a recepcionista) 
 

Complemento Nominal 
As reformas a que somos favoráveis não sairão tão cedo. 
(Somos favoráveis às reformas) 
Minha família, a quem a separação foi difícil, recuperou-se bem.  
(A separação foi difícil à minha família) 
 

Predicativo 
Sua aparência não diz o que ele é na verdade. 
(Ele é o (aquilo) na verdade) 
Hoje sei a pessoa leal que você é. 
(Você é a pessoa leal) 
 

Adjunto adverbial 
O avião em que nós viajamos fez escala em Recife. 
(Viajamos no avião) 
O trecho da rodovia, onde o chofer parou, é perigoso. 
(O chofer parou no trecho da rodovia) 
 

Adjunto adnominal 
Os funcionários cujos crachás foram entregues são ótimos. 
(Os crachás dos funcionários foram entregues) 
- Agente da passiva 
Estes são os farmacêuticos por quem os remédios foram analisados. 
(Os remédios foram analisados pelos farmacêuticos) 
ATENÇÃO: Os pronomes relativos onde, como e cujo exercem 
sempre funções sintáticas de adjunto adverbial de lugar, adjunto 
adverbial de modo e adjunto adnominal, respectivamente. Os demais 
pronomes relativos podem exercer várias funções, dependendo do 
emprego na oração. 
Exemplos: Não encontramos as galinhas que fugiram (as galinhas = 
antecedente; que = pronome relativo; função = sujeito); O sujeito 
sensível que ele era tornou-se um cético (o sujeito sensível = 
antecedente; que = pronome relativo; função: predicativo do 
sujeito). 
 

QUESTÕES – GRAMÁTICA 
 
A questão a seguir diz respeito às “funções do que”: 
 
Exemplo: (ITA 2011) A palavra QUE remete a um antecedente em: 
a) Claro que a cidade já tinha travado no meio da tarde. (linha2) 
b) Sei, como motorista, que o mais irritante do trânsito é quando o 
pedestre naturalmente te ultrapassa. (linhas 8 e 9) 
c) E mais uma porção de cenas que só andando a pé se pode 
observar. (linhas 13 e 14) 
d) Claro que há pedras no meio do caminho dos pedestres, e muitas. 
(linha 15) 
e) [...] o percentual sobe para nada menos que 50%. (linha 25) 
 
Resolução: (Alternativa C) 
a) Incorreta. Neste caso, com o valor de conjunção subordinativa 
integrante, introduz um oração subordinada substantiva subjetiva, 
representando o sujeito da oração principal, cujo verbo está omisso (É 
claro que...) 
b) Incorreta. Neste caso, “que” assume o valor de uma conjunção 
subordinativa integrante, introduzindo uma oração subordinada 
substantiva objetiva direta. 
c) Correta. Neste caso, “que” é pronome relativo e, como tal, refere-
se a termo antecedente, funcionando como um elemento coesivo 
anafórico, fazendo menção ao substantivo “cenas”. 
d) Incorreta. Tal qual aparece na opção “a”, assume aqui o mesmo 
valor de conjunção subordinativa integrante 
e) Incorreta. O termo “que”, nesta opção empregado, assume o valor 
de uma conjunção subordinativa adverbial de valor comparativo, não 
antecedido da forma contraída “do” (para menos do que...) 
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Já a questão a seguir é mais tradicional, cobrando a relação 
semântico-gramatical de conjunções: 
 

Exemplo: (ITA 2010) Indique a opção em que o MAS tem função aditiva. 
a) Atenção: na minha coluna não usei “careta” como quadrado, estreito, 
alienado, fiscalizador e moralista, mas humano, aberto, atento, cuidadoso. 
(linhas 3 a 5) 
b) Não apenas no sentido econômico, mas emocional e psíquico: os sem 
auto-estima, sem amor, sem sentido de vida, sem esperança e sem 
projetos. (linhas 13 e 14) 
c) Não solto, não desorientado e desamparado, mas amado com verdade 
e sensatez. (linha 21) 
d) [...] (não me refiro a nomes importantes, mas a seres humanos 
confiáveis) [...]. (linhas 32 e 33) 
e) Pois, na hora da angústia, não são os amiguinhos que vão orientá-los e 
ampará-los, mas o pai e a mãe – se tiverem cacife. (linhas 35 e 36) 
 

Resolução: (Alternativa B) 
Neste caso, “mas” é elemento que constitui a partícula correlativa “não 
só... mas também”, cujo sentido é equivalente à conjunção aditiva “e”, 
ainda que o seu segundo componente (também) não esteja expresso. 
Nas demais alternativas, a conjunção “mas” aparece empregada com valor 
adversativo, indicando sentido contrário ao que se afirma na oração 
anterior. 
 
Exemplo: (ITA 2011) Assinale a opção em que o termo grifado NÃO 
indica a circunstância mencionada entre parênteses. 
 

a) [...] pois até as vias alternativas que os taxistas conhecem estavam 
entupidas. (Causa) (linhas 3 e 4) 
b) Já foram inclusive objeto de teses acadêmicas. (Tempo) (linhas 15 
e 16) 
c) [...] apesar de ser a saída mais utilizada pela população [...]. 
(Concessão) (linha 17) 
d) Já em bairros nobres, como Moema, Itaim e Jardins, por exemplo, 
[...]. (Tempo) (linha 38) 
e) [...] porque o ambiente lá fora – o nosso meio ambiente urbano – 
dizem que é muito perigoso. (Causa) (linhas 40 e 41) 
 
 Resolução: (Alternativa D) 
a) Correta. A partícula de transição “pois”, neste caso, está 
empregada com o sentido de “porque”, ou mesmo de “que”, 
denotando a circunstância de causa, assim entendida: pelo fato de as 
vias alternativas estarem entupidas, isso acarretaria um gasto enorme 
(pagaria uma fortuna) para ficar parada e chegar atrasada. 
b) Correta. O termo “Já”, neste caso, expressa a circunstância de 
temporalidade (tempo), enfatizando o sentido de algo anteriormente 
desenvolvido (objeto de teses acadêmicas) 
c) Correta. A expressão “apesar de” assume o valor de concessão ao 
ser empregada com o sentido contraditório, adverso, com relação 
àquilo que foi afirmado anteriormente, quebrando a expectativa do 
leitor; se andar a pé é a saída mais utilizada pela população, isso 
contradiz a afirmação de que essa forma de transporte é inadequada. 
d) Incorreta. O termo “Já”, neste caso, não denota a circunstância de 
tempo, mas o sentido de adversidade, contrapondo aquilo que 
acontece entre as pessoas que andam a pé com aquelas que residem 
em bairros nobres, locomovendo-se de uma esquina a outra com seus 
carrões. 
e) Correta. A conjunção “porque”, neste caso, é também conjunção 
causal, indicando que pelo fato de o ambiente externo ser muito 
perigoso, a ideia é manter-se em shoppings, clubes, etc. 
  

Também a próxima questão é bastante tradicional, mas relativamente 
simples, o que, mais uma vez, atesta a previsibilidade de algumas 
perguntas – a questão da referência de pronomes demonstrativos: 
 
Exemplo: (ITA 2010) As coisas mudaram muito em termos do que 
achamos necessário fazer para manter nossos filhos seguros. Um 
exemplo: só 10% das crianças americanas vão para a escola sozinhas 
hoje em dia. Mesmo quando vão de ônibus, são levadas pelos pais até a 
porta do veículo. Chegou a ponto de colocarem à venda vagas que dão o 
direito de o pai parar o carro bem em frente à porta na hora de levar e 
buscar os filhos. Os pais se acham ótimos porque gastam algumas 
centenas de dólares na segurança das crianças. Mas o que você 
realmente fez pelo seu filho? Se o seu filho está numa cadeira de rodas, 
você vai querer estacionar em frente à porta. Essa é a vaga normalmente 
reservada aos portadores de deficiência. Então, você assegurou ao seu 
filho saudável a chance de ser tratado como um inválido. Isso é 
considerado um exemplo de paternidade hoje em dia. (IstoÉ, 27/07/2009) 
A palavra “isso”, na última linha do texto, retoma o fato de 

a) as crianças americanas hoje não irem sozinhas à escola. 
b) pais americanos tratarem seus filhos saudáveis como inválidos. 
c) apenas 10% das crianças americanas irem sozinhas para a escola. 
d) venderem vagas para os pais pararem o carro em frente à porta da 
escola. 
e) os pais levarem e buscarem seus filhos até a porta do ônibus que os 
leva à escola. 
Resolução: (Alternativa B) 
a) Incorreta. O fato de a maioria das crianças não irem sozinhas à escola 
não está resumido pelo emprego do termo pronominal “isso”, cuja 
referência é atribuída à citação que o antecede, referindo-se à forma pela 
qual os filhos passam a ser tratados. 
b) Correta. O pronome demonstrativo “isso” está empregado como termo 
coesivo anafórico, retomando o primeiro referencial anteposto, indicado 
pela citação “...você assegurou ao seu filho a chance de ser tratado como 
um inválido.” 
c) Incorreta. Apresenta apenas um exemplo das mudanças ocorridas, 
com propósito de garantir a segurança dos filhos; neste caso, a referência 
núcleo é a palavra “mudanças”, não retomada pelo pronome 
demonstrativo. 
d) Incorreta. A venda de vagas nada mais é que outro exemplo das 
mudanças ocorridas visando à segurança dos filhos. O pronome “isso” não 
faz menção a esse termo. 
e) Incorreta. A citação expressa nesta alternativa reforça o que é 
apresentado na opção “a”, mas não é retomada pelo pronome anafórico. 
 

A LITERATURA 
 

Você vai encontrar, a seguir, os tópicos essenciais das Escolas 
Literárias, os quais poderão auxiliá-lo em seus estudos nesta reta final 
para o vestibular do ITA. Três questões ilustrarão a abordagem do 
vestibular do ITA nesta frente.  
 

BARROCO 
 
Movimento cultural e artístico, posterior ao Renascimento, que vai do 
final do século XVI ao início do século XVIII, período de consolidação 
do mercantilismo, do Absolutismo e da Contra-Reforma Católica. 
Período que conservou muitas das características do estilo classicista 
(inclusive o gosto pelos antigos clássicos), mas se opunha a ele por 
dirigir-se mais aos sentidos do homem do que à sua inteligência. Por 
isso, preocupava-se muito com a ornamentação das obras de arte e 
com seus aspectos contrastantes e trágicos. Há um retorno à fé, e 
com isso a predominância da emoção sobre a razão. Como 
características do Barroco, podemos destacar o pra edomínio da 
emoção sobre a razão, a liberdade de criação artística, busca de 
efeitos visuais, os contrates (ideias contrastantes no mesmo 
texto/poema). Alguns traços característicos são: visão de mundo 
dualista, expressa por uma fusão das visões teocêntrica e 
antropocêntrica, conflito entre razão e fé, pessimismo em relação à 
vida terrena e intensidade dos sentimentos e emoções. Há o uso de 
uma linguagem rebuscada, seguindo duas correntes: 
● Cultismo: uso de jogos de palavras, exploração dos elementos 
sensoriais e das imagens. Predomina na poesia. 
Gregório de Matos: a obra de Gregório de Matos se dividia, de 
acordo com a temática, em: lírica e satírica. A poesia lírica tinha 
como tema o idealismo amoroso, o amor místico, representado pela 
contradição entre o pecado e a necessidade do perdão, o sentimento 
da brevidade da vida, a fugacidade da beleza física e o pessimismo 
barroco. A poesia satírica tinha como meta fugir dos padrões 
barrocos, construindo uma crítica pitoresca e pessoal à realidade da 
Bahia do século XVII. A linguagem é rica, com utilização de termos 
locais, o que contrasta com a linguagem rebuscada característica do 
barroco. 
● Conceptismo: uso de jogo de ideias, conceitos, exploração do 
raciocínio lógico. Predomina na prosa, mas existe também na poesia. 
Padre Antonio Vieira: foi um religioso, escritor e orador português da 
Companhia de Jesus. Sua obra abrange a sua vida em Portugal e 
questões relacionadas ao Brasil Colônia, onde viveu até sua morte. 
Foi um dos mais influentes personagens do século XVII em termos de 
política, destacou-se como missionário em terras brasileiras 
combatendo a exploração e a escravização dos povos indígenas. Foi 
também um militante da ideologia da Contra-Reforma Católica. 
Levantou suspeita da Inquisição por defender os cristãos-novos, 
judeus convertidos. Criticou ainda os sacerdotes da sua época e a 
própria Inquisição. Na literatura, seus sermões possuem considerável 
importância no barroco brasileiro. Características dos Sermões: 
Oratória – como se destinam à pregação, apresentam traços de 
oralidade, como: repetições de palavras; perguntas retóricas (falsas 



 
 

(19) 3251-1012
www.elitecampinas.com.br

 DICAS PARA A PROVA DO ITA
 
 

30  
 

perguntas com a finalidade de chamar a atenção do público), 
exemplificações e alegorias (com sentido explicativo e didático). 
Retórica – desenvolvidos conforme um modelo da tradição retórica – 
divisão em cinco partes: Tema (evocação de uma passagem bíblica), 
Intróito (exposição do plano geral), Invocação (pedido de inspiração, 
geralmente a Nossa Senhora), Argumentação, Peroração (conclusão). 
Intertextualidade em relação à Bíblia. 
Temas de preocupação política. 
 

ARCADISMO (NEOCLASSICISMO) 
 

Nasce em um contexto histórico de ascensão da alta burguesia e de 
decadência da classe aristocrática, que, juntas, estão insatisfeitas 
com o regime absolutista. É uma resposta às formas de convivência 
social rígidas, artificiais e complicadas, características estas que se 
refletiam também na arte barroca. A arte passa então a ser 
simplificada pelo uso da razão, em contraposição ao subjetivismo 
barroco, pela imitação dos clássicos e pela aproximação com a 
natureza. Opção pela vida simples e natural, longe das instituições 
sociais, consideradas artificiais e corruptoras. Há um retorno ao 
ambiente natural (locus amoenus – lugar aprazível, ameno), em 
oposição ao ambiente urbano do barroco (fugere urbem – fuga da 
cidade). É imitado da literatura clássica o sentido de simplicidade, 
harmonia e verdade do “homem natural”. É característica do 
Arcadismo o bucolismo, que é a interação do homem com a natureza, 
convivendo em harmonia. A literatura tem caráter pastoril, com 
presença de elementos da natureza convivendo com pastores e 
pastoras. Vale lembrar que há um afastamento dos escritores do 
mundo campestre, constituindo-se, assim, apenas um “modismo” 
escrever sobre o tema, usando a paisagem bucólica como pano de 
fundo. Na realidade, não havia o contato direto dos poetas árcades 
com os elementos da natureza exaltados em seus poemas. A imitação 
dos clássicos foi uma maneira de se conseguir os efeitos de 
simplicidade e de racionalismo desejados pelos escritores árcades. 
Percebe-se, assim, que a natureza árcade é, na verdade, a natureza 
dos autores clássicos. Há também a presença de elementos da 
mitologia greco-romana. É também característica do Arcadismo a 
ausência de subjetividade, marca de racionalismo. Ocorre o uso de 
pseudônimos pastoris: os autores adotam outros nomes, como: 
Cláudio Manuel da Costa é Glauceste Satúrnio, Tomás Antônio 
Gonzaga é Dirceu, Silva Alvarenga é Alcino Palmireno, Basílio da 
Gama é Termindo Sipílio. Tais mudanças estéticas têm como base o 
Iluminismo, filosofia que não aceita o absolutismo e o poder da Igreja. 
Assim, para os iluministas, a razão aparece como sendo a Verdade, e 
não mais a fé, o que faz com que se contraponham ao poder divino 
dos reis e à Igreja. O Arcadismo no Brasil toma rumos de caráter 
nacional, afastando-se dos modelos europeus. Há um sentimento 
nacionalista, tendo como referência a natureza e a exaltação do índio, 
visto como herói.  O principal feito do Arcadismo é a instituição de 
uma literatura brasileira. No Brasil, há apenas manifestação na poesia 
lírica e épica.  
 

Autores Brasileiros 
Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Silva Alvarenga, 
na lírica, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e Santa Rita 
Durão, na épica, Tomás Antonio Gonzaga, na satírica 
Claúdio Manuel da Costa é o marco inicial do Arcadismo brasileiro. 
Escreve poesias líricas e também o épico Vila Rica, considerado de 
grande valor histórico, no qual narra a descoberta das minas, a 
fundação da cidade e as revoltas ocorridas no local. Tomás Antonio 
Gonzaga é conhecido principalmente pelo poema lírico Marília de 
Dirceu. Escreveu também poesia satírica em Cartas Chilenas. Marília 
de Dirceu é considerado o exemplo mais fiel das tendências árcades 
no Brasil. Estão presentes as características dos ideais de lugar 
ameno, vida simples e feliz em contato com a natureza, e do homem 
natural. Cartas Chilenas, coletânea de poesia satírica, tem valor 
literário e também histórico. Gonzaga escreve cartas a Doroteu, sob o 
pseudônimo de Critilo, criticando o governador da Capitania de Minas, 
o qual trata por Fanfarrão Minésio. 
 

ROMANTISMO 
 
Movimento surgido no final do século XVIII e que predomina por 
grande parte do século XIX. Retoma e amplia as características 
formais do Barroco, como as contradições interiores do homem, a 
sua subjetividade, expressos por elementos sensoriais. Porém, o 
Romantismo tem mais liberdade formal, tornando a criação 
individual. É marcado por multiplicidade de características: confissão 

de suas próprias misérias ou grandezas; sentimentalidade; 
expressão de uma nova ordem social e moral, baseada em sua 
experiância individual, que ao mesmo tempo é uma síntese do 
momento histórico. O Romantismo tem uma visão de mundo 
centrada no indivíduo, sendo portanto marcada pelo subjetivismo. 
Assim, retrata dramas individuais, amores utópicos, ou amores que 
causam sofrimento, além do desejo de escapismo, como fuga da 
realidade que causa a desgraça humana. Alguns dos temas 
abordados pelo Romantismo são: 
Nacionalismo, historicismo e medievalismo – expressos pela 
exaltação dos valores nacionais e de seus heróis e de seu passado 
histórico, principalmente do período medieval, na Europa. 
Confessionalismo - confissão dos sentimentos pessoais dos 
autores expressos em suas obras. 
Pessimismo – há forte traço de pessimismo nas obras do 
Romantismo, principalmente nas da geração do “mal do século”. 
São expressos melancolia, individualismo e egocentrismo, 
provocados por um tédio em viver. Tal pessimismo conduz o autor a 
um ambiente exótico ou a um passado misterioso, a produzir 
narrativas fantásticas, envolvendo elementos sobrenaturais, ou o 
levam à morte, como última solução. 
Crítica Social – principalmente presente nas obras da geração 
condoreira. Assume características de oposição e crítica social.  
 

Na poesia, há três gerações Românticas, cada uma com traços e 
temas característicos: 
Primeira geração – Principais temas: nacionalismo, romance 
histórico; em Portugal, medievalismo; no Brasil, indianismo. Cria um 
herói nacional, no Brasil, o índio, por isso chamada de indianista. A 
presença dos nativos do Brasil na poesia colaborava não só para 
exaltar a pátria, mas também para criar uma mitologia que 
sustentasse o surgimento da nação brasileira. A poesia tem traços 
de sentimentalismo e religiosidade. Entre os principais autores, 
podemos destacar Gonçalves de Magalhães (introdutor do 
Romantismo no Brasil, com Suspiros Poéticos e Saudades) e 
Gonçalves Dias (mais significativo poeta romântico brasileiro; dois 
de seus poemas mais conhecidos são Canção do Exílio e I-Juca 
Pirama).  
Segunda geração – chamada também de “mal do século” ou Ultra-
Romantismo. Marcada pelo subjetivismo exagerado. Tem como temas 
recorrentes o tédio, o sonho, o devaneio e o desejo da morte e o 
saudosismo (presente nas obras de Casimiro de Abreu). O amor 
idealizado e não realizado também é tema das poesias dessa 
geração. Entre os principais autores, estão Álvares de Azevedo (Lira 
dos vinte anos; Noite na taverna; Macário), Casimiro de Abreu (Meus 
oito anos), Fagundes Varela e Junqueira Freire. 
Terceira geração – Também chamada de geração condoreira, 
simbolizada pelo Condor, ave que constrói seu ninho em lugares 
altos. Promove debates sociais e políticos em tom exaltado; defende 
causas sociais e é abolicionista. Possui tom declamatório. Antecipa 
algumas características do Realismo. Apresenta como principais 
autores Castro Alves (chamado de "Poeta dos Escravos", foi o mais 
expressivo representante da geração, com as obras Espumas 
Flutuantes e Navio Negreiro), Sousândrade e Tobias Barreto. 
 

Além da poesia, houve também a publicação de romances 
Românticos, que são classificados como indianistas, urbanos ou 
regionalistas, de acordo com o tema abordado. 
Romance indianista – o índio como herói, expressão da 
nacionalidade. Idealizado, com características dos cavaleiros 
medievais, tomado como símbolo de pureza e inocência, por não ter 
sido corrompido pela sociedade. O índio é também um símbolo para o 
surgimento da nação brasileira. 
Romance urbano – temas relacionados à vida urbana, 
particularmente a vida cotidiana de burgueses. Fazem críticas à 
sociedade ao tratar de questões relativas à burguesia urbana, como 
a busca pela ascensão social. 
Romance regionalista – busca a construção de diferenças étnicas, 
sociais, culturais e linguísticas, que diferenciassem o povo brasileiro 
do europeu. Busca por um sentimento de nação, por isso a busca 
pelas raízes do que é natural. Há uma nítida preferência dos autores 
por retratarem regiões afastadas dos centros urbanos, para que 
assim as diferenciassem da Europa. 
Principais romancistas românticos brasileiros e obras: 

• Joaquim Manuel de Macedo - A Moreninha; O Moço Loiro.  
• José de Alencar - Romances urbanos: Lucíola; A Viuvinha; 

Cinco Minutos; Senhora. Romances regionalistas: O Gaúcho, 
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O Sertanejo, O Tronco do Ipê. Romances históricos: A Guerra 
dos Mascates; As Minas de Prata. Romances indianistas: O 
Guarani, Iracema e Ubirajara.  

• Manuel Antônio de Almeida - Memórias de um Sargento de 
Milícias.  

• Bernardo Guimarães - A Escrava Isaura; O Seminarista. 
• Franklin Távora – O Cabeleira.  
• Visconde de Taunay – Inocência.  

 
REALISMO/NATURALISMO/PARNASIANISMO 

 
Período marcado por oposição ao Romantismo, desdobrando-se em 
três tendências, sendo o Realismo e o Naturalismo na prosa; e o 
Parnasianismo na poesia. Foi um processo paralelo, que se 
constituiu em rejeitar o idealismo do Romantismo. Para isso, 
buscavam realidade ao retratar os costumes, as relações humanas, 
além de um estilo menos convencional. 
 
Realismo 
Movimento que buscava retratar o homem e a sociedade de maneira 
realista, apresentando o cotidiano em suas faces mais verdadeiras, 
opondo-se assim ao sonho e idealização do Romantismo. Os 
escritores realistas tinham inspiração nas teorias científicas e 
filosóficas da época, segunda metade do século XIX. Os temas são, 
portanto, a falsidade, o adultério, o egoísmo e a impotência do homem 
perante os que têm poder. Seus autores procuram ter uma visão 
objetiva, buscando apontar falhas de comportamentos e de 
Instituições, de forma fiel, sem fugir à realidade dos fatos. Por isso, 
retratam pessoas comuns, com problemas e limitações. Os escritores 
baseiam-se nas correntes científicas e filosóficas como o darwinismo, 
que prega que o comportamento humano é regido pelas mesmas 
normas que regem o dos animais, o deteminismo, o qual defende que 
a raça e o meio social determinam o comportamento humano, e o 
positivismo, o qual propõe que o único conhecimento válido é o 
comprovado pela ciência. O Realismo teve seu início com a 
publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. 
 
O Realismo no Brasil 
Os romances têm um caráter social, psicológico ou de tese, 
tornando-se veículo de crítica a instituições e a hipocrisia burguesa. 
A escravidão, os preconceitos raciais e a sexualidade são os 
principais temas. Alguns escritores do Realismo também são do 
Romantismo. Seu início é marcado com a publicação de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que faz uma 
análise crítica da sociedade da época. Entre os principais autores 
romancistas realistas estão: 
• Machado de Assis, que escreve Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. 
• José de Alencar, também consagrado como escritor de romances 

românticos, escreve o romance Realista O Demônio Familiar. 
• Artur de Azevedo, escreve comédias e operetas como A Capital 

Federal e O Dote. 
• Raul Pompeia, escreve O Ateneu. 
• Aluísio Azevedo, escreve O Mulato. 

 
Naturalismo 
Um traço que predominou entre os anos de 1860 e 1870 foi o que 
se chamou naturalismo. Teve influência das ciências naturais. 
Assim, é um tipo de realismo que procura explicar cientificamente a 
conduta e o modo de ser dos personagens a partir de fatores 
externos como caracteres biológicos e o meio social, e o modo 
como esses fatores condicionam as vidas humanas. Difere do 
Realismo por fazer uma análise da sociedade e do indivíduo “de fora 
para dentro”, ou seja, os fatores sociais e ambientais determinam 
suas ações, seus pensamentos e sentimentos. Dão preferência para 
a descrição dos grupos sociais e tipos humanos que revelam vícios, 
patologias e anormalidades que se mostram animalescas, provando 
que o homem, assim como os animais, é produto do meio. 
 
Naturalismo no Brasil 
As forças naturais e sociais pesam sobre o homem, principalmente 
por se tratar de um país tropical, com grande parte da população 
negra e mestiça. Abordam a atuação da natureza, do ambiente 
social, da educação, de instintos, que é o que vai gerar os conflitos 
dramáticos, marcados por situações anormais, de uma maneira 
pessimista, que contrasta com o romantismo. Principais autores 
naturalistas brasileiros: 

Aluísio Azevedo, escreve O Cortiço, Casa de Pensão 
Júlio Ribeiro, escreve A Carne 
Adolfo Caminha, escreve O Bom Crioulo 
 
Parnasianismo 
Reação ao Romantismo expressa na poesia. É marcada pela busca de 
uma expressão social em oposição ao sentimentalismo romântico. 
Pregava a ideia de uma república fraternal, o socialismo utópico e justiça 
social. Teve também um caráter de poesia científica, pregando as ideias 
das ciências naturalistas e da filosofia positivista. Outro traço é o 
realismo, com uma descrição objetiva do corpo e dos desejos, em 
oposição ao amor e à mulher idealizados. A principal característica 
formal é o “culto à forma”, versos rimados, vocabulário raro, efeitos 
sonoros. Há objetividade na descrição do mundo, pormenorização de 
objetos e cenas, descrição dos sentimentos. Dentre as formas poéticas, 
há um uso maior de sonetos. Destaca-se o uso do vocabulário das artes 
plásticas, comparando o ofício do poeta ao de um artista ou artesão. 
Principais poetas parnasianos brasileiros são Olavo Bilac, Alberto de 
Oliveira, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho. 
 

SIMBOLISMO 
 
Movimento que se opõe tanto ao Realismo quanto ao 
Parnasianismo, sendo mais próximo do Romantismo, considerado, 
portanto, um retorno aos temas e às formas românticas. As 
principais características são a subjetividade, a musicalidade e o 
transcedentarismo, com ênfase no imaginário e na fantasia. Para 
conseguir o efeito de musicalidade, lançam mão de figuras de 
linguagem como a aliteração e a assonância. Há o uso da 
sinestesia, recurso que mostra a fusão de sensações produzidas por 
mais de um órgão sensorial (por exemplo, “toque doce”, “olhar 
azul”), além do uso de outras figuras de linguagem como metáforas 
e personificações. Há o uso de linguagem imprecisa e sugestiva – 
não esclarece, apenas sugere. Os temas abordados são místicos e 
espirituais, com valorização da religiosidade. Presença de 
pessimismo com relação à vida. No Brasil, destacam-se os poetas 
Cruz e Souza e Alphonsus de Guimaraens. 
 

MODERNISMO 
 
Inicia no Brasil com a Semana de Arte Moderna de 1922. A proposta 
da Semana era apresentar o que estava sendo feito de moderno nas 
artes no Brasil. Na Literatura, houve crítica ferrenha aos parnasianos. 
Apesar de não ser um estilo dominante no início, superou os 
anteriores. Marcado por liberdade de estilo, linguagem coloquial, 
presença de oralidade, principalmente na primeira fase. Alguns 
Manifestos marcam seu início. Entre eles, o Manifesto Antropofágico, 
de 1928, que amplia a ideia de um caráter indígena nas raízes 
brasileiras, proclama o humor como forma crítica e como um traço do 
caráter brasileiro e uma postura antropofágica como alternativa ao 
nacionalismo conservador e anti-europeu, ou seja, crítica à cópia dos 
modelos europeus ao assumir uma postura nacionalista. São 
características do Modernismo: 
● busca do moderno, original e polêmico 
● nacionalismo – presente em duas vertentes: ufanista – utópico, 
exagerado, identificado politicamente com as correntes de extrema 
direita; crítico – consciente, de denúncia da realidade, identificado 
politicamente como as correntes de esquerda. 
● Liberdade de expressão  
● Incorporação do cotidiano  
● Linguagem coloquial 
● Desobediência aos padrões da poesia e da narrativa. 
● Na poesia: poesia sintética, versos livres, liberdade no uso das 
pontuações 
● Na prosa: fluxo de consciência, montagem cinematográfica e 
ampliação das vozes narrativas (mais de um narrador, com a 
presença simultânea de narrador em primeira e terceira pessoas). 
● Ambiguidade 
● Paródia 
 
O Modernismo é dividido em três fases: 
 
a) Primeira Geração Modernista (1922 – 1930) – mais radical com 
relação ao aspecto formal e aos temas ufanistas. Foi fortemente 
oposta a todas as escolas literárias anteriores. Marcada por 
irreverência e escândalo. São temas recorrentes: nacionalismo crítico, 
ironia, sarcasmo, irreverência. Predomínio da poesia; há presença de 
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poema-piada. No aspecto formal apresenta liberdade de criação, 
linguagem coloquial, verso livre. Principais autores: 
Oswald de Andrade - Obras principais: Poesia: Poesia do pau-brasil ; 
Teatro: O rei da vela; Romances: Memórias sentimentais de João 
Miramar, Serafim Ponte Grande. 
Mário de Andrade - Obras principais: Poesia: Pauliceia desvairada, 
Clã do jabuti, Lira paulistana; Ficção: Amar, verbo intransitivo, 
Macunaíma, Contos novos. 
Manuel Bandeira – Escreve apenas poesia. Obras principais: Cinza 
das horas, Carnaval, Ritmo dissoluto, Libertinagem, Estrela da manhã, 
Lira dos cinquent'anos, Estrela da tarde. 
 
b) Segunda Geração Modernista (1930 – 1945) – Mais amena com 
relação aos radicalismos e à irreverência. Há um aprimoramento da 
linguagem. Busca a expressão universal, com a recuperação de 
valores tradicionais, engajamento religioso e social. Fazem uma 
literatura de denúncia das condições humanas. Predomínio da prosa 
(romance). Características do romance: a verossimilhança; o retrato 
direto da realidade em seus elementos históricos e sociais; a 
linearidade narrativa; a tipificação social (indivíduos que representam 
classes sociais); construção ficcional de um mundo que deve dar a 
ideia de abrangência e totalidade. Principais autores: 
Graciliano Ramos – escreve romances: Caetés, São Bernardo, 
Angústia e Vidas Secas; conto: Insônia; memórias: Memórias do 
Cárcere, Viagem, Linhas Tortas, Viventes das Alagoas; literatura 
infantil: Histórias de Alexandre, Dois dedos; Histórias incompletas. 
Carlos Drummond de Andrade – poesia: Alguma poesia, Brejo das 
Almas, Sentimento de Mundo, José, A Rosa do Povo, Amar se 
aprende amando. Prosa: Confissões de Minas, Contos de Aprendiz, 
Passeios na Ilha e Fala Amendoeira. 
Cecília Meireles – Poesia: Nunca Mais... e Poema dos Poemas,  
Baladas Para El-Rei, Viagem, Vaga Música, Mar Absoluto, 
Romanceiro da Inconfidência. Literatura Infantil: Ou isto ou aquilo. 
Érico Veríssimo - Contos: Fantoche, As mãos de meu filho, O ataque 
Romances: Clarissa, Caminhos cruzados, Música ao longe, Um lugar 
ao sol, Olhai os lírios do campo, O tempo e o vento 1ª parte - O 
continente, 2ª parte - O retrato e 3ª parte - O arquipélago, Incidente 
em Antares. Literatura Infanto-Juvenil:As aventuras do avião 
vermelho, Os três porquinhos pobres, Outra vez os três porquinhos. 
Jorge Amado: Romances: O país do carnaval, Cacau, Mar Morto, 
Capitães de Areia, Gabriela Cravo e Canela. Novelas: A Morte e a 
Morte de Quincas Berro Dágua. 
José Lins do Rego: Romance: Menino de Engenho, Fogo Morto, 
Doidinho, Banguê. 
 
c) Terceira Geração Modernista (1945 – 1960) – de certo modo, 
opunha-se à primeira geração. Há rigor formal. Não se mostram tão 
preocupados com o contexto sociopolítico. Poesia Concreta. A poesia 
concreta foi criada por Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto 
de Campos como um ataque à produção poética da época, dominada 
pela geração de 1945, a quem os jovens paulistas acusavam de 
verbalismo, subjetivismo, falta de apuro e incapacidade de expressar 
a nova realidade. Principais autores da Terceira Geração Modernista: 
Clarice Lispector – Romances: Perto do Coração Selvagem, A 
paixão segundo G.H. Novela: A hora da estrela Contos: Laços de 
Família, Felicidade Clandestina.Literatura Infantil: A mulher que matou 
os peixes.  
Ferreira Gullar – poesia. Rompe com o concretismo e passa a fazer 
poesia de caráter social. 
João Cabral de Melo Neto – poesia. Também faz poesia de denúncia 
social. Poesia: A pedra do sono, O cão sem plumas, Educação pela 
pedra, Morte e Vida Severina. 
Guimarães Rosa - Autor de contos e livros marcados pela presença 
do sertão como palco das ações. Sua obra ficou marcada pela 
linguagem inovadora, utilizando elementos de linguagem popular e 
regional, com fortes traços de narrativa falada. Principais obras: 
Contos: Sagarana, Primeiras Estórias. Romance: Corpo de baile – 
Manuelzãoe Miguilim, Grande Sertão: Veredas, Campo Geral. 

 

QUESTÕES – LITERATURA 
 
A questão abaixo pede interpretação de um poema modernista do 
terceiro momento: 
 

Exemplo: (ITA 2010) Na obra Quaderna (1960), João Cabral de Melo 
Neto incluiu um conjunto de textos, intitulado “Poemas da cabra”, cujo 
tema é o papel desse animal no universo social e cultural nordestino. Um 
desses poemas é reproduzido abaixo: 
 

Um núcleo de cabra é visível 
por debaixo de muitas coisas 
Com a natureza da cabra 
Outras aprendem sua crosta. 
 

Um núcleo de cabra é visível 
em certos atributos roucos 
que têm as coisas obrigadas 
a fazer de seu corpo couro. 
 

A fazer de seu couro sola. 
a armar-se em couraças, escamas: 
como se dá com certas coisas 
e muitas condições humanas. 
 

Os jumentos são animais 
que muito aprenderam da cabra. 
O nordestino, convivendo-a, 
faz-se de sua mesma casta. 

 
Acerca desse poema, NÃO se pode afirmar que: 
a) o poeta vê a cabra como um animal forte e que influencia outros seres 
que vivem em condições adversas. 
b) aquilo que a cabra parece ensinar aos demais seres é a resignação e a 
paciência diante da adversidade. 
c) a cabra oferece uma espécie de modelo comportamental para aqueles 
que precisam ser fortes para enfrentar uma vida dura. 
d) a cabra é um animal resistente ao meio hostil em que vive, assim como 
outros animais também o são, como o jumento. 
e) há no poema uma aproximação entre a cabra e o homem nordestino, 
pois ambos são fortes e resistentes. 
 

Resolução: (Alternativa B) 
a) Correta. De fato, o poeta vê e apresenta a cabra como animal forte. 
Isso se verifica nos versos 4 e (Outras naturezas aprendem sua crosta) e 
10 (a armar-se em couraças, escamas) e até pela comparação com o 
jumento. Além disso, de acordo com o poema ela serve de influência (e de 
modelo) para jumentos e nordestinos, que no poema representam 
animais/seres que “comem pouco e trabalham muito”. 
b) Incorreta. Não há no poema qualquer referência direta ou indireta a 
resignação ou paciência. Ao contrário, de uma leitura atenta da 3ª estrofe 
verifica-se que o que a cabra ensina é uma resistência, no sentido de 
preparação para um embate, conforme se depreende, sobretudo, do verso 
a armar-se em couraças, escamas 
c) Correta. Conforme se depreende da leitura da 3ª estrofe, em que os 
termos couraças e escamas sugerem proteção contra ameaças e o a 
expressão condições humanas, relacionada ao termo nordestino (no 
penúltimo verso da estrofe 4) sugere luta pela sobrevivência, nas 
condições, descritas como adversas pelo autor. 
d) Correta. Conforme se depreende da leitura da 4ª estrofe, que diz que 
os jumentos (...) muito aprenderam da cabra. 
e) Correta. Conforme se verifica na estrofe 4: o nordestino, convivendo-a, 
fez-se de sua mesma casta. Convém observar que o autor optou por uma 
regência atípica para o verbo conviver (em geral, é usado como V.T.I. e 
rege preposição com). Mas, no poema foi usado como VTD, que sugere 
metaforicamente quase uma fusão (no sentido de identificação estreita) 
entre nordestino e cabra. 
 

Abaixo, o Romantismo de José de Alencar e o Realismo de Machado 
de Assis são contemplados: 
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