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Prédio sala CarteiraInscriçãoRG

004. PROVa De  
COnheCImentOs esPeCíFICOs e ReDaçãO

16.12.2019

LInGuaGens e CóDIGOs
(Questões 25 – 36)

  Confira seus dados impressos neste caderno.
  Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
  Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, 
sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.

  Esta prova contém 12 questões discursivas e uma proposta de redação.
  A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão 
consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.

  Esta prova terá duração total de 4h30 e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h30, 
contadas a partir do início da prova.

  Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

VestIBuLaR 2020
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOsta

QuestãO   25 

Examine os cartuns.

Cartum 1 Cartum 2

(Millôr Fernandes. Guia Millôr da filosofia, 2016.) (Quino. Que presente inapresentável!, 2010.)

a) Explicite o conceito explorado pelo cartum 1. De que modo a imagem ressalta esse conceito?

b) Que princípio comanda o processo de criação artística ilustrado pelo cartum 2? Tal princípio remete a qual vanguarda 
europeia do início do século XX?
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Para responder às questões de 26 a 28, leia o poema “O sobrevivente”, extraído do livro Alguma poesia, de Carlos 
Drummond de Andrade, publicado em 1930.

O sobrevivente

Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade.
Impossível escrever um poema — uma linha que seja — de verdadeira poesia.
O último trovador morreu em 1914.
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais.

Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples.
Se quer fumar um charuto aperte um botão.
Paletós abotoam-se por eletricidade.
Amor se faz pelo sem-fio.
Não precisa estômago para digestão.

Um sábio declarou a O Jornal que ainda
falta muito para atingirmos um nível ra-
zoável de cultura. Mas até lá, felizmente,
estarei morto.

Os homens não melhoraram
e matam-se como percevejos.
Os percevejos heroicos renascem.
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado.
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio.

(Desconfio que escrevi um poema.)

(Poesia 1930-1962, 2012.)
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ResOLuçãO e ResPOsta

RASCUNHO

QuestãO   26 

a) Qual a opinião do eu lírico sobre a “evolução da humanidade”? Justifique sua resposta com base no texto.

b) É possível que o eu lírico, no verso “O último trovador morreu em 1914.”, tenha feito alusão a um importante evento 
histórico. De que evento se trata e qual é sua relação com o tema geral do poema?
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ResOLuçãO e ResPOsta

RASCUNHO

QuestãO   27 

a) Que relação pode ser estabelecida entre os dois primeiros versos e o último verso do poema?

b) Reescreva, na voz passiva, o trecho sublinhado no último verso do poema “(Desconfio que escrevi um poema.)”.
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ResOLuçãO e ResPOsta

RASCUNHO

QuestãO   28 

a) Explicite a antítese contida em “Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples.” 
(2a estrofe).

b) Identifique o pressuposto contido no trecho “E se os olhos reaprendessem a chorar” (4a estrofe), relacionando-o com o 
tema geral do poema.
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Leia o ensaio de Eduardo Giannetti para responder às questões 29 e 30.

A maçã da consciência de si. — O labrador dourado saltando com a criança na grama; o balé acrobático do sagui; a 
liberdade alada da arara-azul cortando o céu sem nuvens — quem nunca sentiu inveja dos animais que não sabem para 
que vivem nem sabem que não o sabem? Inveja dos seres que não sentem continuamente a falta do que não existe; que 
não se exaurem e gemem sobre a sua condição; que não se deitam insones e choram pelos seus desacertos; que não se 
perdem nos labirintos da culpa e do desejo; que não castigam seus corpos nem negam os seus desejos; que não matam 
os seus semelhantes movidos por miragens; que não se deixam enlouquecer pela mania de possuir coisas? O ônus da 
vida consciente de si desperta no animal humano a nostalgia do simples existir: o desejo intermitente de retornar a uma 
condição anterior à conquista da consciência. — A empresa, contudo, padece de uma contradição fatal. A intenção de 
se livrar da autoconsciência visando a completa imersão no fluxo espontâneo e irrefletido da vida pressupõe uma aguda 
consciência de si por parte de quem a alimenta. Ela é como o fruto tardio sonhando em retornar à semente da qual veio ao 
galho. [...] O desejo de saltar para aquém do cárcere do pensar se pode compreender — e até cultivar — em certa medida, 
mas o lado de fora não há. A consciência é irreparável; dela, como do tempo, ninguém torna atrás ou se desfaz. Desmorder 
a maçã não existe como opção.

(Trópicos utópicos, 2016.)
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ResOLuçãO e ResPOsta

RASCUNHO

QuestãO   29 

a) No ensaio, o que o autor entende por “simples existir”?

b) Considere os seguintes trechos de poemas de Fernando Pessoa:

1. De resto, nada em mim é certo e está
De acordo comigo próprio. As horas belas
São as dos outros ou as que não há.

2. O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê
Nem ver quando se pensa.

3. O meu misticismo é não querer saber.
É viver e não pensar nisso.
Não sei o que é a Natureza: canto-a.

4. Venho de longe e trago no perfil,
Em forma nevoenta e afastada,
O perfil de outro ser que desagrada
Ao meu atual recorte humano e vil.

Em quais trechos se observa “a intenção de se livrar da autoconsciência visando a completa imersão no fluxo espontâ-
neo e irrefletido da vida”? Justifique sua resposta.
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ResOLuçãO e ResPOsta

RASCUNHO

QuestãO   30 

a) No contexto do ensaio, o que significa “desmorder a maçã”?

b) Quais são os referentes dos três pronomes sublinhados no ensaio?
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ResOLuçãO e ResPOsta

RASCUNHO

Para responder às questões 31 e 32, leia o excerto do romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto.

Cassi Jones, sem mais percalços, se viu lançado em pleno Campo de Sant’Ana, no meio da multidão que jorrava das 
portas da Central, cheia da honesta pressa de quem vai trabalhar. A sua sensação era que estava numa cidade estranha. 
No subúrbio tinha os seus ódios e os seus amores; no subúrbio, tinha os seus companheiros, e a sua fama de violeiro per-
corria todo ele, e, em qualquer parte, era apontado; no subúrbio, enfim, ele tinha personalidade, era bem Cassi Jones de 
Azevedo; mas, ali, sobretudo do Campo de Sant’Ana para baixo, o que era ele? Não era nada. Onde acabavam os trilhos 
da Central, acabava a sua fama e o seu valimento; a sua fanfarronice evaporava-se, e representava-se a si mesmo como 
esmagado por aqueles “caras” todos, que nem o olhavam. [...]

Na “cidade”, como se diz, ele percebia toda a sua inferioridade de inteligência, de educação; a sua rusticidade, diante 
daqueles rapazes a conversar sobre coisas de que ele não entendia e a trocar pilhérias; em face da sofreguidão com que 
liam os placards1 dos jornais, tratando de assuntos cuja importância ele não avaliava, Cassi vexava-se de não suportar a 
leitura; comparando o desembaraço com que os fregueses pediam bebidas variadas e esquisitas, lembrava-se que nem 
mesmo o nome delas sabia pronunciar; olhando aquelas senhoras e moças que lhe pareciam rainhas e princesas, tal e 
qual o bárbaro que viu, no Senado de Roma, só reis, sentia-se humilde; enfim, todo aquele conjunto de coisas finas, de 
atitudes apuradas, de hábitos de polidez e urbanidade, de franqueza no gastar, reduziam-lhe a personalidade de medíocre 
suburbano, de vagabundo doméstico, a quase coisa alguma.

(Clara dos Anjos, 2012.)

1 placards: nome que se dava às tabuletas que traziam resultados de competições esportivas, publicados nos jornais.

QuestãO   31 

a) No excerto, o narrador contrapõe dois espaços. Identifique-os.

b) Na poesia árcade também ocorre a contraposição de dois espaços, o que vem a ser um importante tópico dessa poesia. 
Quais são esses espaços?
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ResOLuçãO e ResPOsta

RASCUNHO

QuestãO   32 

a) “no meio da multidão que jorrava das portas da Central, cheia da honesta pressa de quem vai trabalhar” (1o parágrafo).
Identifique as figuras de linguagem utilizadas pelo narrador nas expressões sublinhadas.

b) Reescreva o trecho “lembrava-se que nem mesmo o nome delas sabia pronunciar” (2o parágrafo), empregando a ordem 
direta e adequando-o à norma-padrão da língua escrita.
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Leia o texto para responder, em português, às questões de 33 a 35.

What is Gentrification?

(https://fee.org)

Gentrification is a general term for the arrival of higher-income people in an existing working-class urban district, causing 
a related increase in rents and property values, and changes in the district’s character and culture. The term is often used 
negatively, suggesting the displacement of low-income communities by affluent outsiders. But the effects of gentrification 
are complex and contradictory, and its real impact varies.

Many aspects of the gentrification process are desirable. Who wouldn’t want to see reduced crime, new investment 
in buildings and infrastructure, and increased economic activity in their neighborhoods? Unfortunately, the benefits of 
these changes are often enjoyed disproportionately by the new arrivals, while the established residents find themselves 
economically and socially marginalized.

Although there is not a clear-cut technical definition of gentrification, it is characterized by several changes:

•  Demographics: An increase in median income, a decline in the proportion of ethnic minorities, and a reduction in 
household size, as low-income families are replaced by young singles and couples.

•  Real estate markets: Large increases in rents and home prices, increases in the number of evictions, conversion of 
rental units to ownership (condos) and new development of luxury housing.

•  Land use: A decline in industrial uses, an increase in office or multimedia uses, the development of live-work “lofts” and 
high-end housing, retail, and restaurants.

•  Culture and character: New ideas about what is desirable and attractive, including standards (either informal or legal) for 
architecture, landscaping, public behavior, noise, and nuisance.

(http://archive.pov.org. Adaptado.)
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ResOLuçãO e ResPOsta

RASCUNHO

QuestãO   33 

a) Como a pergunta do título do texto é respondida no primeiro parágrafo? Quais consequências da gentrificação para o 
mercado imobiliário são citadas no primeiro parágrafo?

b) De acordo com o primeiro parágrafo, por que o termo gentrificação pode ter conotação negativa? Qual ponto de vista é 
apresentado sobre isso no primeiro parágrafo?
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ResOLuçãO e ResPOsta

RASCUNHO

QuestãO   34 

a) De acordo com as informações apresentadas no segundo parágrafo, cite dois aspectos positivos da gentrificação.

b) O final do segundo parágrafo apresenta uma contradição sobre os benefícios da gentrificação. Qual é essa contradição?
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ResOLuçãO e ResPOsta

QuestãO   35 

Examine a tira e releia o texto What is Gentrification? para responder, em português, aos itens a e b.

(Jen Sorensen. https://truthout.org, 14.08.2018.)

a) Os quadrinhos numerados de 1 a 4 ilustram qual item apresentado no terceiro parágrafo do texto What is Gentrification? 
Justifique sua resposta.

b) Qual item apresentado no terceiro parágrafo do texto pode ser associado ao último quadrinho? Justifique sua resposta.



17 vnsp1901 | 004-CE-LingCódigos-Redação

RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOsta

QuestãO   36 

Examine a tira para responder, em português, aos itens a e b.

(Garry Trudeau. www.theguardian.com)

a) De acordo com o Dr. Dan, como um incorporador imobiliário gentrifica uma área?

b) A resposta do Dr. Dan no quarto quadrinho revela que ele se preocupa com o bem-estar dos moradores de baixa renda? 
Justifique sua resposta.
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ReDaçãO

TexTo 1

O mundo enriqueceu-se com uma nova beleza: a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfei-
tado de grossos tubos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo... um automóvel rugindo é mais belo do que a Vitória 
da Samotrácia1.

(Filippo Tommaso Marinetti. “Manifesto do Futurismo”. Le Figaro, 20.02.1909. Adaptado.)

1  Vitória da Samotrácia: famosa escultura grega, considerada uma obra-prima do período helenístico e datada, aproximadamente, do ano de 
190 a.C. Integra o acervo do Museu do Louvre.

TexTo 2

Cota Zero

Stop.
A vida parou
ou foi o automóvel?

(Carlos Drummond de Andrade. Alguma poesia, 1930.)

TexTo 3

(André Dahmer. Quadrinhos dos anos 10, 2016.)

TexTo 4

Jaime Lerner, arquiteto e ex-prefeito de Curitiba que priorizou o transporte coletivo na capital paranaense, chamou o 
carro de “cigarro do futuro”: “Você poderá continuar a usar, mas as pessoas se irritarão por isso.” Depois de décadas em 
que o modelo curitibano, que privilegia corredores de ônibus, vem sendo copiado no exterior, é ainda lentamente que ga-
nha adeptos no Brasil, com a adoção de corredores e ciclovias e a discussão de limitar, no Plano Diretor de São Paulo, a 
oferta de vagas de garagem.

O escritor e empresário australiano Ross Dawson tem opinião parecida à de Lerner: “Um dia as pessoas vão olhar para 
trás e se perguntar como era aceitável poluir tanto, da mesma forma como hoje pensamos sobre o tempo em que cigarro 
era aceito em restaurantes, aviões e lugares fechados.”

Nos EUA, o carro perde espaço não apenas como meio de locomoção, mas também como objeto de desejo e expres-
são de um certo modo de vida. Demografia e economia, além da questão ambiental, fazem com que menos jovens tirem 
carteira de motorista e cidades invistam em sustentabilidade para atrair moradores. 20% dos jovens americanos entre 20 e 
24 anos de idade não têm hoje habilitação — e o mesmo vale para 40% dos americanos de 18 anos. Em ambos os casos, 
o número de jovens que não dirigem dobrou entre 1983 e 2013, segundo estudo da Universidade de Michigan.

(Raul Juste Lores. “O declínio de uma paixão”. Folha de S.Paulo, 29.06.2014. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, 
empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O carro será o novo cigarro?
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.




