
 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 

1 Introdução 

 
As questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (LP e LB, 

respectivamente) foram todas formuladas a partir de textos, priorizando a atividade de 
leitura, seguindo a tendência verificada em anos anteriores. A prova contém doze 
questões, sete das quais são voltadas à LB e cinco à LP. As oito obras literárias 
indicadas para o Vestibular UFSC/2011 foram contempladas na prova. Vale destacar 
que as questões de LB se mesclam a LP nas proposições que focalizam leitura e 
compreensão de textos. As questões contemplam: 

• leitura e compreensão de textos de natureza diferenciada – oito são excertos 
de obras literárias, um é fragmento de um livro acadêmico sobre preconceito 
linguístico e outro encontrado no parachoque de um caminhão. As proposições 
requerem do candidato capacidade de estabelecer relações sintático-
semânticas intratextuais (no plano temático, da referenciação e da 
sequenciação), relações intertextuais de diferentes tipos, além de relações do 
texto com o contexto sócio-histórico; de reconhecer o significado de palavras e 
expressões no contexto linguístico; de realizar inferências e sínteses; 

• no âmbito da literatura – contexto e enredo dos romances, estilos de época e 
estilo do autor, movimentos literários, biografia do autor, estrutura e foco 
narrativo, caracterização de personagens,  figuras de linguagem; 

• no âmbito linguístico – fatos gramaticais de diferentes níveis, analisados em 
seu funcionamento no contexto; reconhecimento de variedades linguísticas e 
adequações de uso; uso da norma culta escrita. 
 

   

2 Análise 

 
A prova de LP e LB (amarela) foi respondida por 8.744 dos candidatos 

inscritos, com um número de respostas inválidas e/ou absurdas oscilando entre zero e 
59 nas doze questões propostas. Dentre os candidatos inscritos, 1.763 foram 
classificados. 

A análise a seguir é baseada no índice de acertos dos candidatos presentes. 
Portanto, os percentuais apresentados têm como base o número 8.744. Para 
simplicidade de leitura, os percentuais foram todos arredondados para números 
inteiros. 

Foi observada cada questão em sua totalidade e também foram consideradas 
as proposições isoladamente no âmbito de cada questão, com o objetivo de 
depreender o grau de dificuldade obtido tanto da questão como de cada proposição 
que a constitui. A análise foi feita considerando-se principalmente as proposições – 
verdadeiras ou falsas – que ofereceram maior dificuldade aos candidatos. 

O primeiro resultado diz respeito ao índice geral de facilidade das questões, de 
acordo com a informação fornecida pela COPERVE no “Quadro de Frequência de 
Respostas da Prova 1 (AMARELA)”. Esse índice oscila entre 0.0604 (questão 10 – a 
que se mostrou mais difícil para os candidatos) e 0.4825 (questão 04 – a mais fácil). 
Para efeito da análise realizada a seguir, a distribuição da pontuação para o cálculo do 
grau de dificuldade previsto/obtido é a seguinte: 

 
até 0.15 (15%) = difícil; 



de 0.16 a 0.25 (16 a 25%) = médio; 
acima de 0.26 (26%) = fácil. 
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TEXTO 1 

 
Como a educação ainda é privilégio de muito pouca gente em nosso país, uma 

quantidade gigantesca de brasileiros permanece à margem do domínio de uma norma culta. 
Assim, da mesma forma como existem milhões de brasileiros sem terra, sem escola, sem 
teto, sem trabalho, sem saúde, também existem milhões de brasileiros sem língua. Afinal, se 
formos acreditar no mito da língua única, existem milhões de pessoas neste país que não 
têm acesso a essa língua, que é a norma literária, culta, empregada pelos escritores e pelos 
jornalistas, pelas instituições oficiais, pelos órgãos do poder – são os sem-língua. É claro 
que eles também falam português, uma variedade de português não-padrão, com sua 
gramática particular, que no entanto não é reconhecida como válida, que é desprestigiada, 
ridicularizada, alvo de chacota e de escárnio por parte dos falantes do português padrão ou 
mesmo daqueles que, não falando o português padrão, o tomam como referência ideal – por 
isso podemos chamá-los de sem-língua. 

O que muitos estudos empreendidos por diversos pesquisadores têm mostrado é 
que os falantes das variedades lingüísticas desprestigiadas têm sérias dificuldades em 
compreender as mensagens enviadas para eles pelo poder público, que se serve 
exclusivamente da língua-padrão. Como diz Maurizzio Gnerre em seu livro Linguagem, 
escrita e poder, a Constituição afirma que todos os indivíduos são iguais perante a lei, mas 
essa mesma lei é redigida numa língua que só uma pequena parcela dos brasileiros 
consegue entender. A discriminação social começa, portanto, já no texto da Constituição. É 
claro que Gnerre não está querendo dizer que a Constituição deveria ser escrita em língua 
não-padrão, mas sim que todos os brasileiros a que ela se refere deveriam ter acesso mais 
amplo e democrático a essa espécie de língua oficial que, restringindo seu caráter veicular a 
uma parte da população, exclui necessariamente uma outra, talvez a maior. 

Muitas vezes, os falantes das variedades desprestigiadas deixam de usufruir 
diversos serviços a que têm direito simplesmente por não compreenderem a língua 
empregada pelos órgãos públicos. [...] 

É preciso, portanto, que a escola e todas as demais instituições voltadas para a 
educação e a cultura abandonem esse mito da “unidade” do português no Brasil e passem a 
reconhecer a verdadeira diversidade lingüística de nosso país para melhor planejarem suas 
políticas de ação junto à população amplamente marginalizada dos falantes das variedades 
não-padrão.  
 
BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. 4. ed. São Paulo:  
Loyola, 2000. p. 16-19. 
 

 
Questão 1 

Com base na leitura do texto 1, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Milhões de brasileiros, os sem-língua, são incapazes de falar qualquer língua de 

forma clara e padronizada e, portanto, não conseguem se comunicar 
eficientemente.  

02. A afirmação de que existem milhões de brasileiros sem-língua só é cabível se 
crermos no mito de que no Brasil se fala uma língua única, a qual coincide com a 
norma padrão. 

04. O pronome eles (linha 8) refere-se a escritores, jornalistas, instituições oficiais e 
órgãos do poder.  



08. No trecho “uma variedade de português não-padrão, com sua gramática 
particular”  
(linhas 8-9), o termo gramática refere-se às regras de bom uso da língua, 
respeitando a norma culta.  

16. No trecho “mas essa mesma lei é redigida numa língua que só uma pequena 
parcela dos brasileiros consegue entender” (linhas 17 a 19), o verbo conseguir 
poderia ser conjugado na terceira pessoa do plural, sem que houvesse erro de 
concordância verbal, considerando a norma culta escrita. 

 
Análise Questão 01: 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

5 
18 (02+16) 
2.463 (28,32%) 
Fácil 
Fácil 

 
A questão 01, com cinco proposições, baseia-se na leitura e compreensão de 

um texto sobre preconceito linguístico e traz uma proposição sobre concordância 
verbal (a 16, acertadamente respondida por mais da metade dos candidatos). A 
incidência maior de erro nesta questão foi na proposição 08, que aborda o significado 
do termo gramática no texto. Provavelmente, os candidatos se deixaram levar pelo 
senso comum, que associa gramática a regras de bom uso da língua, não percebendo 
que, segundo o texto, cada variedade do português tem sua própria gramática. Houve 
coincidência entre o grau de dificuldade previsto pela banca e o grau obtido: fácil. 

  
 

 
Questão 2 
 
A partir da leitura do texto 1, é CORRETO afirmar que: 

 
01. o emprego da expressão sem-língua (linha 7),  análoga a sem-teto, sem-terra, 

permite supor que a exclusão pela língua está associada a outros tipos de 
exclusão social.  

02. a crença no mito de uma língua única, uniforme, coincidente com a norma padrão, 
está estreitamente ligada a manifestações de preconceito linguístico.  

04. para que a linguagem utilizada na Constituição não constitua fator de exclusão 
social, Bagno propõe que nossa Carta Magna seja reescrita em linguagem mais 
compreensível, não tão formal.  

08. falantes do português “não-padrão” também podem mostrar-se preconceituosos 
com relação às variedades “não-padrão” da língua. 

16. reconhecer a diversidade linguística implica defender que os falantes não 
precisam dominar a norma culta da língua pátria.  

32. pelo exposto no texto, pode-se inferir acertadamente que é urgente reduzir a 
diversidade linguística, mediante imposição da variedade padrão a todos os 
brasileiros.  

 
 
 
 
 



Análise Questão 02:  
    

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

6 
11 (01+02+08) 
1.320 (15,17%) 
Difícil 
Difícil 

 
A questão 02, com seis proposições, das quais três estão corretas, testa a 

capacidade de leitura dos candidatos; as proposições dizem respeito ao mesmo texto 
da questão anterior, porém apresentam um nível de complexidade maior. A dificuldade 
mais evidente recaiu sobre a proposição 16, que foi equivocadamente tida como 
correta por 33% dos vestibulandos. Essa proposição contém uma implicação: 
reconhecer a diversidade linguística implica defender que os falantes não precisam 
dominar a norma culta da língua pátria. Como o texto trata de variedades e de 
preconceito linguístico, é provável que os candidatos tenham feito uma interpretação 
extremada, inferindo, erroneamente, que o reconhecimento da diversidade levaria à 
defesa da não necessidade de domínio da norma culta. O texto, no entanto, não dá 
margem para tal inferência. 

Outra proposição que se mostrou difícil foi a 08, que é verdadeira, mas foi 
desconsiderada como tal por uma parcela significativa dos concorrentes. Novamente 
muitos candidatos parecem ter-se deixado levar pelo senso comum em relação a 
preconceito linguístico, a despeito do que diz o texto.  O conteúdo da proposição 
falantes do português ‘não-padrão’ também podem mostrar-se preconceituosos com 
relação às variedades ‘não-padrão’ da língua está claramente colocado no primeiro 
parágrafo do texto. 

Observa-se que a incidência maior de erros nas duas primeiras questões deu-
se justamente em proposições que abordam: a gramática associada apenas a regras 
da norma culta da língua; a não necessidade de os falantes dominarem a norma culta 
da língua; a origem e o alvo do preconceito linguístico. Trata-se de temas bastante 
enfatizados nos PCN e supostamente discutidos em sala de aula. No entanto, não 
obstante o texto apresentado para leitura, houve um percentual relativamente alto de 
interpretações equivocadas. 
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TEXTO 2 

 
Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-

se, enfim deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sinha 
Vitória mandou os meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha, concentrou-se, 
distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No 
dia seguinte Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as 
operações de sinha Vitória, como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou 
e obteve a explicação habitual: a diferença era proveniente de juros. 

Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se 
perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um 
erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. 
Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada! 
Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria! 

O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse 
procurar serviço noutra fazenda. 

Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso 
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24 
 

barulho não. Se havia dito palavra à-toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora 
ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. Um cabra. Ia lá puxar 
questão com gente rica? Bruto, sim senhor, mas sabia respeitar os homens. 
Devia ser ignorância da mulher, provavelmente devia ser ignorância da mulher. 
Até estranhara as contas dela. Enfim, como não sabia ler (um bruto, sim senhor), 
acreditara na sua velha. Mas pedia desculpa e jurava não cair noutra. 

O amo abrandou, e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Na 
porta, virando-se, enganchou as rosetas das esporas, afastou-se tropeçando, os 
sapatões de couro cru batendo no chão como cascos. 
 

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 58. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 1986. p. 92-
94. 

 

 
Questão 3 

Considerando a leitura do texto 2 e do romance Vidas secas, bem como o contexto em 
que a obra foi produzida, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Sinha Vitória era mais inteligente que Fabiano, mas enganava-se nas contas, por 

desconhecer o conceito de juros; assim, a cada vez que Fabiano acertava as 
contas com o patrão, este precisava explicar-lhe pacientemente porque os 
resultados diferiam. 

02. Da mesma forma que José Lins do Rego, Jorge Amado e outros prosadores da 
segunda fase do Modernismo brasileiro, Graciliano Ramos faz, no romance, uma 
denúncia de desigualdade social. 

04. O discurso indireto livre, utilizado  no  segundo e no quarto parágrafos do texto, visa 
mostrar ao leitor o que Fabiano pensa, mas que não chega a verbalizar, tal o seu 
temor pelo patrão. 

08. Pela oposição entre os instrumentos auxiliares da matemática – o papel e as 
sementes – Graciliano deixa evidente que, apesar de o patrão e de Fabiano 
pertencerem a universos culturais diversos, constrói-se entre eles uma relação de 
igualdade de forças. 

16. Entre  o  patrão  e  Fabiano, em  vez  de acordo profissional estabelecido em 
condições de equilíbrio de poder, parece existir uma relação de senhor e escravo, 
sugerida nos termos “branco” (linha 10), “negro” (linha 12), “carta de alforria” (linha 
12) e “amo” (linha 22). 

32. Na linha 15, a expressão “baixou a pancada” sugere que Fabiano deseja agredir o 
patrão e o faz na imaginação, mas acaba descarregando sua agressividade 
contida na mulher, culpando-a pela divergência nas contas. 

64. No parágrafo final, a imagem de Fabiano deixando a sala é de submissão 
completa, na qual transparece importante elemento do romance, a animalização, 
representada aqui pela comparação dos sapatos do vaqueiro a cascos. 

 
 
Análise Questão 03: 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

7 
82 (02+16+64) 
1.697 (19,52%) 
Difícil 
Médio 



A questão 03, com sete proposições, trata do romance de Graciliano Ramos, Vidas 
secas, focalizando a temática do excerto e da obra, o contexto do romance, a 
caracterização de personagens, o uso de recursos estilísticos. Os vestibulandos 
mostraram um desempenho melhor do que o esperado. A banca avaliara 
previamente esta questão como difícil, em função da diversidade de enfoques 
presente em sua formulação. 

Os candidatos mostraram ter maior dificuldade na proposição 04, que é incorreta e 
foi assinalada por 43% dos candidatos. Essa proposição envolve o reconhecimento 
do uso do discurso indireto livre no segundo e no quarto parágrafos do texto, 
contrapondo o que o personagem Fabiano pensa com o que ele fala ao patrão. 
Nesse caso, ou os concorrentes não sabiam o significado de discurso indireto livre, 
ou não conseguiram perceber que a personagem Fabiano chegou a verbalizar seu 
pensamento, o que não está claro no segundo parágrafo, mas está nos seguintes. 
Outra proposição que se mostrou difícil foi a 02, uma vez que um bom número de 
vestibulandos deixou de assinalá-la como correta. Nesse caso, era cobrado 
conhecimento sobre o contexto da obra na segunda fase do Modernismo brasileiro. 
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TEXTO 3 

 
Sexa 

– Pai… 
– Hmmm? 
– Como é o feminino de sexo? [...] 
– Não tem.                             
– Sexo não tem feminino? 
– Não. 
– Só tem sexo masculino? 
– É. Quer dizer, não. Existem dois sexos. Masculino e feminino. 
– E como é o feminino de sexo? 
– Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. 
– Mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino. 
– O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra “sexo” é masculina.  
   O sexo masculino, o sexo feminino. 
– Não devia ser “a sexa”? 
    [...] 
– A palavra é masculina. 
– Não. “A palavra” é feminino. Se fosse masculina seria “O pal…” 
– Chega! Vai brincar, vai. 
   O garoto sai e a mãe entra. O pai comenta: 
– Temos que ficar de olho nesse guri… 
– Por quê? 
– Ele só pensa em gramática. 
 
                             VERISSIMO, Luis Fernando. Comédias para se ler na escola. 
                             Apresentação  e  seleção  de  Ana   Maria   Machado.  Rio  de  
                             Janeiro: Objetiva, 2001. p. 53-54. 

 
Questão 4 
 
Considerando o texto 3, o livro Comédias para se ler na escola e a biografia de seu 
autor, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 



01. Ana Maria Machado, ao fazer a apresentação do livro de Luis Fernando Verissimo, 
diz que o autor tem “uma admirável economia no uso das palavras – tudo é 
enxuto, nada sobra” (p. 14). Essa característica do estilo do autor pode ser 
percebida no texto acima.   

02. A crônica “Sexa”, que integra a parte do livro intitulada “De olho na linguagem”, 
aborda um aspecto gramatical da língua portuguesa – a flexão de gênero – e se 
organiza em torno da confusão entre gênero gramatical e sexo biológico.  

04. Existe um contraste  entre  o  título  do  livro e o seu conteúdo, pois Verissimo, de 
forma recorrente, retrata cenas densas de sua infância num tom intimista, 
carregado de saudosismo e melancolia.  

08. Luis Fernando Verissimo, filho do escritor gaúcho Erico Verissimo, pode ser 
situado na categoria de romancista, como seu pai. 

16. O  pai  fica  intimidado  com  o  assunto  sobre  sexo, puxado  pelo  filho, e 
desconversa, aproveitando a oportunidade para ensinar gramática ao menino. 

 
Análise Questão 04: 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

5 
03 (01+02) 
4.219 (48,61%) 
Fácil 
Fácil 

 
A questão 04, com cinco proposições sendo duas corretas, versa sobre o livro 

de crônicas Comédias para se ler na escola, de Luis Fernando Veríssimo. A questão 
aborda a temática do excerto e do livro, o estilo e a obra do autor. A questão se 
mostrou a mais fácil da prova, com quase 50% de acerto integral. Aproximadamente 
90% dos candidatos perceberam, adequadamente, que a crônica focalizada se 
organiza em torno da confusão entre gênero gramatical e sexo biológico (proposição 
02), bem como mostraram conhecer o tom que o cronista costuma imprimir em seus 
textos (proposição 04). Por outro lado, houve uma distribuição equilibrada de erros 
individuais entre as proposições 01, 08 e 16.  
 
 
Questão 5 
 
Ainda considerando o texto 3, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. A forma verbal tem apresenta o mesmo sentido nas duas frases: “Sexo não tem 

feminino?” (linha 5) e “Só tem sexo masculino?” (linha 7).  

02. A construção “Mas tu mesmo disse” (linha 11) contém um desvio de uma regra 
gramatical, que é inaceitável no texto, pois a escrita requer sempre um registro 
formal, em conformidade com a norma culta da língua. 

04. Se a palavra só em “Ele só pensa em gramática” (linha 22) for deslocada para o 
início da oração, o sentido da frase muda.   

08. A resposta final do pai à pergunta “Por quê?” (linha 21) poderia ter sido: “Porque 
ele só pensa em gramática”, sem entrar em desacordo com a norma culta da 
língua. 

16. Em “Temos que ficar de olho nesse guri” (linha 20), temos que funciona como um 
verbo auxiliar, podendo ser substituído por devemos, em conformidade com a 
norma culta da língua e sem prejuízo de sentido.  



32. A  construção  verbal  “Vai brincar” (linha 18)  está  no  tempo futuro do presente 
do modo indicativo.  

64. Os verbos existir e ter podem ser substituídos um pelo outro em “Existem dois 
sexos. Masculino e feminino” (linha 8) e “tem sexo masculino e feminino” (linha 
11), sem prejuízo de sentido.   

 
 
Análise Questão 05: 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

7 
92 (04+08+16+64) 
832 (9,56%) 
Médio 
Difícil 

 
A questão 05, com quatro proposições verdadeiras e três falsas, é inteiramente 

voltada à análise de fatos gramaticais, com base no texto da questão anterior. Esta 
questão mostrou-se a segunda mais difícil da prova de LP e LB. Consideradas as 
proposições isoladamente, percebe-se que o número maior de erros recaiu sobre as 
alternativas 16 e 64 (que deixaram de ser consideradas como verdadeiras por 41% e 
53% dos vestibulandos, respectivamente), e 01 (tida equivocadamente como correta 
por 47% dos candidatos). Curiosamente, essas três proposições versam sobre o 
significado e uso do verbo ter – tópico bastante trabalhado nas aulas de língua 
portuguesa. Os candidatos, aparentemente, tiveram dificuldade em perceber as 
diferenças de sentido apresentadas pelo verbo ter (possuir e existir) nos contextos 
frasais em 01 e 64; e também não reconheceram o uso como verbo auxiliar da 
construção ter que com sentido de dever em 16. 

Por outro lado, as proposições 04 (que trata do escopo da palavra só) e 08 
(que contempla os usos da palavra porque) foram acertadamente reconhecidas como 
corretas por cerca de 90% e 70% dos concorrentes, respectivamente. Da mesma 
forma, as proposições 02 (sobre norma culta) e 32 (tempo verbal futuro) foram 
acertadamente tidas como falsas por 88% e 80% dos candidatos, respectivamente. 

Verifica-se, portanto, que o percentual baixo de acertos na questão deve-se 
particularmente a três dentre as sete proposições, cujas combinações afetaram o 
somatório de pontos da questão, tornando-a difícil e não média como fora previsto.  
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TEXTO 4 

 
      [...] As primeiras vezes as aulas foram difíceis. Eles pouco entendiam e eu 
ficava irritada: 

– Vocês têm mesmo certeza de que nasceram no Brasil? 
– Ia, ia Wol. 
Isso me enfurecia. Parecia mesmo que o meu alemão melhorava, enquanto o 

português deles ia para trás. Senti isso numa tarde em que olhava o rio Itajaí-Açu, 
numa cheia. Era impetuoso, arrastava tudo, os troncos, as tábuas, os toros de 
madeira. Precisava de muita fibra, para conter essa força de um contingente 
lingüístico, com tão pouca gente falando a língua da pátria. Por isso lutava ainda. 
Eu representava aqui uma célula, um átomo que teria de se desenvolver a 
qualquer custo, para, num milagre, realizar o quase impossível. 
 



LAUS, Lausimar. O guarda-roupa alemão. 4. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2006. p. 35. 
 

 
Questão 6 

Considerando o texto 4 e o romance O guarda-roupa alemão, é CORRETO afirmar 
que: 
 
01. o romance focaliza a colonização de Blumenau, retratada por meio da história de 

quatro gerações de uma família de imigrantes alemães, os quais, fiéis a sua pátria 
distante, conseguiram manter por cerca de um século a língua e a cultura de 
origem, bem como a pureza da raça.   

02. a narrativa é construída sem linearidade cronológica e apresenta mais de um 
ponto de vista, destacando-se a perspectiva de Homig – o último Ziegel que revive 
histórias de sua família alemã; e a perspectiva de Lula –  a professora  que sai de 
Itajaí para ministrar aulas de português em Blumenau. O excerto acima ilustra o 
ponto de vista da professora.   

04. a trama se desenrola em torno de um episódio central que atravessa todo o livro: o 
conflito político e racial entre os alemães de Blumenau, defensores de Hitler e da 
raça ariana, e os brasileiros de Itajaí, defensores de Getúlio Vargas e da 
miscigenação.    

08. no excerto acima,  a palavra “força”  (linha 7) funciona como um elo na 
comparação implícita que assemelha dois fatos: a cheia do rio Itajaí-Açu e a 
quantidade de pessoas que só falavam alemão.  

16. no trecho apresentado há uma antítese: de um lado, o imenso desafio de fazer 
com que os alemães aprendessem português; de outro, a diminuta força para 
vencer tal desafio, representada pela ação pedagógica da professora.   

 
Análise Questão 06: 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

5 
26 (02+08+16) 
1.275 (14,69%) 
Médio 
Difícil 

 
 A questão 06, com cinco proposições, das quais três são verdadeiras, trata do 
romance O guarda-roupa alemão, de Lausimar Laus. A avaliação prévia da banca 
para o grau de dificuldade da questão quase coincidiu com o resultado, uma vez que o 
percentual de acertos ficou em 15%, no limite difícil-médio. 

 Observa-se uma particularidade nessa questão: o percentual mais alto de 
respostas (19%) foi do somatório 10, ou seja, foram acertadamente identificadas como 
corretas as proposições 02 (sobre estrutura narrativa e ponto de vista) e 08 (sobre 
comparação de fatos), porém desconsiderada a 16 (sobre uma relação de antítese 
entre duas situações). Em relação a esta última, tomada isoladamente, 53% dos 
candidatos deixaram de identificá-la como verdadeira. Dentre as alternativas corretas, 
a 16 mostrou-se a mais difícil, talvez devido ao desconhecimento da noção de 
antítese. 

 Entre as alternativas falsas, 29% dos candidatos julgaram correta a proposição 
01 (sobre a temática da obra) e 19% consideraram verdadeira a proposição 04 
(também sobre a temática da obra). 

 



Questão 7 

Ainda considerando o texto 4, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. A conjunção enquanto (linha 4) expressa, simultaneamente, as noções de ao 

mesmo tempo em que  e  ao passo que.  

02. Em “o português deles”  (linhas 4-5), a palavra deles é uma contração da 
preposição de com o pronome pessoal eles, sendo empregada como pronome 
possessivo correspondente à terceira pessoa do discurso.   

04. A vírgula colocada após a palavra tudo (linha 6) pode ser adequadamente 
substituída por dois pontos, anunciando uma enumeração.  

08. A preposição para indica direção nas duas ocorrências sublinhadas no texto 
(linhas 5 e 9).  

16. Nas linhas 4 e 8, o vocábulo que funciona como pronome relativo, pois retoma um 
termo antecedente e, ao mesmo tempo, liga orações.   

32. As formas verbais era (linha 5) e lutava (linha 8) se encontram no mesmo tempo 
verbal e expressam, respectivamente, estado e ação que se prolongam no tempo.  

 
Análise Questão 07: 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

6 
39 (01+02+04+32) 
2.013 (23,14%) 
Fácil 
Médio 

 
 A questão 07, com seis proposições, das quais quatro são verdadeiras, explora 
fatos gramaticais no mesmo excerto utilizado na questão anterior. A avaliação prévia 
da banca para o grau de dificuldade previsto para a questão foi fácil, mas ela mostrou-
se média, com 23% de acertos. 

 Dentre as proposições corretas, mostrou-se mais difícil a 32, que deixou de ser 
assinalada por cerca de 43% dos candidatos. Essa proposição havia sido considerada 
simples pela banca de elaboração.  Aparentemente, muitos candidatos têm problema 
com as noções de tempo e aspecto verbal. 

 Dentre as falsas, somente a 16 apresentou dificuldade considerável, tendo sido 
assinalada por cerca de 18% dos candidatos. Trata-se de uma proposição que explora 
a função da partícula que. Pode ter causado dificuldade tanto o conceito de pronome 
relativo quanto a identificação das relações morfossintáticas no texto. 

 
Questão 8 
 
A poesia pode ser encontrada nas formas e lugares mais inusitados, como nesta 
inscrição em um parachoque de caminhão: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEXTO 5 
 

 
(Fotomontagem) 

 

O texto como aparece acima (todo em maiúsculas e sem sinais de pontuação), 
apresentado a diferentes leitores, teve as seguintes interpretações: 
 
  I) Um dia o interlocutor (a quem o texto é dirigido) estará morto e enterrado, e de 

nada valerá seu orgulho, que será coberto pela terra. 

 II) O orgulho do interlocutor é tão grande que cobre o planeta Terra. 

 
Considerando essas duas possibilidades de interpretação, é CORRETO afirmar que: 
 
01. a  presença  de  sinais  de  pontuação  e  a  diferenciação entre maiúsculas e 

minúsculas contribuiriam para tornar o texto 5 mais polissêmico, abrindo 
possibilidades para mais interpretações. 

02. a interpretação I é descabida, porque o verbo está conjugado no presente do 
indicativo, então não pode referir-se a um evento futuro. 

04. a interpretação I implica uma metonímia: a terra cobrir o orgulho significa cobrir a 
pessoa orgulhosa. 

08. a interpretação II implica uma hipérbole: o orgulho de alguém é tão grande a ponto 
de cobrir a Terra. 

16. para que ocorra a interpretação I, é necessário que o termo A TERRA seja tomado 
como objeto direto do verbo e que o termo O TEU ORGULHO seja entendido 
como sujeito. 

 
 
Análise Questão 08 : 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

5 
12 (04+08) 
2.156 (24,76%) 
Médio  
Médio 

 
A partir de um texto muito curto, a inscrição em um parachoque de caminhão e 

duas interpretações desse texto, esta questão explora noções de sintaxe, de 
polissemia e de figuras de linguagem. Previu-se para a questão um grau de dificuldade 



médio. Com quase 25% dos candidatos acertando plenamente a questão, ela situa-se 
quase no limite entre médio e fácil. 

A questão apresenta cinco alternativas, das quais duas são corretas. 
Ofereceram maior dificuldade as assertivas 04 e 16. A assertiva 04, correta, não foi 
reconhecida como tal por 39% dos candidatos. Essa assertiva explora o conceito de 
metonímia e requer interpretação do texto. Surpreende um pouco a dificuldade 
oferecida por essa assertiva, uma vez que a metonímia é uma figura de linguagem 
fartamente trabalhada no Ensino Médio. Parece-nos que a dificuldade deveu-se à 
compreensão do texto – não só da inscrição no parachoque, mas também das 
interpretações oferecidas. 

Já a assertiva 16, que não foi identificada como incorreta por 38% dos 
candidatos, tratava de análise sintática, especificamente do reconhecimento de sujeito 
e objeto direto de um verbo em uma oração que não está em ordem direta. 
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TEXTO 6 

 
[...] Na escola especial que ele freqüenta todos os dias, um paciente e talentoso 
professor de arte cria números surpreendentes de teatro com aquele grupo de 
crianças díspares. Uma das peças é uma versão simplificada da Comédia dos 
erros. Uma concepção original: em cena, as crianças dublam a própria voz, 
previamente gravada em trechos isolados que depois são montados na mesma 
seqüência. Assim, cada uma das frases avulsas do texto, penosamente 
praticadas pelas crianças e depois gravadas em seqüência, são o pano de fundo 
de uma deliciosa e ingênua pantomima, que elas levam a cabo com comovente 
dedicação e eficiência. As crianças jamais seriam capazes de memorizar aquelas 
falas mais longas – e alguns deles, como o seu menino, sequer conseguiriam 
dizer naturalmente uma frase completa com uma oração subordinada e uma 
coordenada em seqüência (a única estrutura de que ele dá conta no seu dia-a-dia 
é o conjunto básico sujeito-predicado, nessa ordem, e jamais em voz passiva.). 

 
TEZZA, Cristovão. O filho eterno. 8. ed.  Rio de Janeiro: Record, 2009. p. 187.  

 

 
Questão 9 
 
Considerando a obra O filho eterno e o fragmento acima, é CORRETO afirmar que: 
 
01. o  autor  escreve  na  terceira  pessoa, recurso  estilístico  que  lhe  permite  um  

certo distanciamento da esfera emocional, pois lança um olhar de fora sobre os 
fatos de sua vida. Assim, ao mesmo tempo em que o protagonista representa o 
próprio autor, também não deixa de ser uma personagem de ficção – o pai no 
papel de anti-herói –, o que dá ao romance um cunho autobiográfico.  

02. o  texto  busca  destacar  a  extrema  dificuldade  de  inclusão  de  crianças  
especiais e a impossibilidade de levá-las a desenvolver atividades mais 
elaboradas e que requeiram bom desempenho verbal, como o teatro. 

04. segundo o texto, o filho do protagonista seria incapaz de produzir a frase “Pai, eu 
quero que você fique aqui comigo e veja a nossa peça” ou a frase “Ontem eu fui 
convidado pra ir numa festinha de aniversário”. 

08. o  uso  do  recurso  da  dublagem  e  a  escolha  de  um texto adaptado, Comédia 
dos erros, revelam, por parte do professor, respectivamente, criatividade para 



ajudar seus alunos a superar dificuldades e confiança nas potencialidades das 
crianças especiais. 

16. essa  passagem, relatando  as  atividades  de  teatro  na  escola  frequentada por 
Felipe, é emblemática da visão alienada do protagonista, que vive num mundo 
inteiramente fantasioso, onde cartuns cômicos se alternam com cenas dramáticas. 
É nesse plano irreal que se projetam, ao longo do livro, conflitos entre casais, por 
um lado, e entre pais e filhos, por outro. 

 
 
Análise Questão 09 : 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

5 
13 (01+04+08) 
1.542 (17,75%) 
Médio  
Médio 

 
À questão 09, que tem cinco proposições, três das quais verdadeiras, foi 

atribuído pela banca o grau de dificuldade médio, que foi confirmado, uma vez que 
18% dos candidatos acertaram completamente a questão. 

Ofereceram maior dificuldade as assertivas 01 e 04, ambas corretas. A 
assertiva 01, reconhecida como correta por 60% dos candidatos, trata de teoria 
literária – efeito estilístico da narração em 3ª pessoa. Já a assertiva 04, assinalada por 
58% dos candidatos, envolve compreensão do texto e análise sintática. 
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TEXTO 7 

IV 
Cerrava-se, grave, num cansaço e numa renúncia à curiosidade, para não 

passear com o pensamento. Ia. Teria vergonha de falar do peru. Talvez não devesse, 
não fosse direito ter por causa dele aquele doer, que põe e punge, de dó, desgosto e 
desengano. Mas, matarem-no, também, parecia-lhe obscuramente algum erro. Sentia-se 
sempre mais cansado. Mal podia com o que agora lhe mostravam, na circuntristeza: o um 
horizonte, homens no trabalho de terraplenagem, os caminhões de cascalho, as vagas 
árvores, um ribeirão de águas cinzentas, o velame-do-campo apenas uma planta 
desbotada, o encantamento morto e sem pássaros, o ar cheio de poeira. Sua fadiga, de 
impedida emoção, formava um medo secreto: descobria o possível de outras 
adversidades, no mundo maquinal, no hostil espaço; e que entre o contentamento e a 
desilusão, na balança infidelíssima, quase nada medeia. Abaixava a cabecinha. 

Ali fabricava-se o grande chão do aeroporto – transitavam no extenso as 
compressoras, caçambas, cilindros, o carneiro socando com seus dentes de pilões, as 
betumadoras. E como haviam cortado lá o mato? – a Tia perguntou. Mostraram-lhe a 
derrubadora, que havia também: com à frente uma lâmina espessa, feito limpa-trilhos, à 
espécie de machado. Queria ver? Indicou-se uma árvore: simples, sem nem notável 
aspecto, à orla da área matagal. O homenzinho tratorista tinha um toco de cigarro na 
boca. A coisa pôs-se em movimento. Reta, até que devagar. A árvore, de poucos galhos 
no alto, fresca, de casca clara... e foi só o chofre: ruh... sobre o instante ela para lá se 
caiu, toda, toda. Trapeara tão bela. Sem nem se poder apanhar com os olhos o 
acertamento – o inaudito choque – o pulso da pancada. O Menino fez ascas. Olhou o céu 
– atônito de azul. Ele tremia. A árvore, que morrera tanto. A limpa esguiez do tronco e o 
marulho imediato e final de seus ramos – da parte de nada. Guardou dentro da pedra. 
 
 GUIMARÃES ROSA, João. Primeiras estórias. 49. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 



 
 

52-53. 
 

 
Questão 10 

O trecho acima foi retirado do conto “As margens da alegria”. Com base na leitura do 
texto 7 e do livro Primeiras estórias, assim como em dados a respeito do estilo 
individual do autor e da época em que a obra foi produzida, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. No trecho apresentado, o menino acaba de saber que haviam matado o peru, e 

isso tem sobre ele o efeito de uma dolorosa surpresa, pois o faz tomar consciência 
de que a morte existe. 

02. No período “Talvez não devesse, não fosse direito ter por causa dele aquele doer, 
que põe e punge, de dó, desgosto e desengano” (linhas 2-3), ocorre aliteração, 
recurso estilístico fartamente empregado por Guimarães Rosa na obra e que ajuda 
a conferir ritmo ao texto. 

04. Nas linhas 5 a 9, Guimarães Rosa faz uma descrição bastante objetiva do 
ambiente, cujo tom geral contrasta com o estado de espírito em que se encontra o 
menino. 

08. A queda da árvore, derrubada pelo trator, constitui para o menino uma segunda 
experiência de morte, a que ele assiste com frieza, impassível como uma pedra. 

16. Seguindo os princípios estéticos do Regionalismo, Guimarães Rosa mobiliza nos 
contos de Primeiras estórias um narrador com uma linguagem próxima à fala culta 
urbana, geograficamente neutra. Os termos regionais e outras inovações 
linguísticas são reservados às falas das personagens. 

32. Entre os variadíssimos recursos linguísticos de que Guimarães Rosa se vale estão 
os neologismos (como circuntristeza, na linha 5), as onomatopéias (como ruh, na 
linha 19) e o uso inusitado de adjetivos (como em vagas árvores, na linha 6). 

 
 
Análise Questão 10: 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

6 
35 (01+02+32) 
528 (6,09%) 
Difícil  
Difícil 

 
Esta questão, que a banca previu como difícil, mostrou-se a mais difícil da 

prova. Apenas 6% dos candidatos conseguiram acertá-la por completo. A questão 
contém seis proposições, três das quais são corretas. 

Exceto pela assertiva 32, acertadamente reconhecida como correta por 77% 
dos candidatos, todas as demais ofereceram dificuldade. As assertivas corretas 01 e 
02 foram reconhecidas como tais por 53% e 51% dos candidatos, respectivamente. Já 
as assertivas 04, 08 e 16, incorretas, foram assinaladas por 51%, 39% e 30% dos 
candidatos, respectivamente. Todas as assertivas, exceto a 16, exigem variados graus 
de interpretação do texto. Assim, a prosa densa de Rosa deve ter-se mostrado 
bastante hermética para a grande maioria dos candidatos. No caso específico da 
assertiva 04, que se mostrou a mais difícil da questão, o candidato precisaria 
reconhecer que a descrição do ambiente não é objetiva. Para isso, precisaria ter lido 
todo o conto para perceber como o estado de ânimo do menino influi na forma como 
se vê o ambiente, mostrado a partir de sua perspectiva. Ou então perceber que não há 



contraste entre o estado de ânimo do menino, abatido pela perda do peru, e o 
ambiente, mostrado como cinzento e tristonho. 
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TEXTO 8 

 
– Como aqui a morte é tanta, 
só é possível trabalhar 
nessas profissões que fazem 
da morte ofício ou bazar. 
Imagine que outra gente 
de profissão similar, 
farmacêuticos, coveiros, 
doutor de anel no anular, 
remando contra a corrente 
da gente que baixa ao mar, 
retirantes às avessas, 
sobem do mar para cá. 
Só os roçados da morte 
compensam aqui cultivar, 
e cultivá-los é fácil: 
simples questão de plantar; 
não se precisa de limpa, 
de adubar nem de regar; 
as estiagens e as pragas 
fazem-nos mais prosperar; 
e dão lucro imediato; 
nem é preciso esperar 
pela colheita: recebe-se 
na hora mesma de semear. 
 
MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina. Rio de 
Janeiro: Objetiva Ltda, 2007. p. 40. 
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TEXTO 9 

 
ZÉ: [...] E eu me lembrei então que Iansan é Santa Bárbara e prometi que se 
Nicolau ficasse bom eu carregava uma cruz de madeira de minha roça até a 
Igreja dela, no dia de sua festa, uma cruz tão pesada como a de Cristo. 
PADRE: [...] Tão pesada como a de Cristo. O senhor prometeu isso a... 
ZÉ: A Santa Bárbara. 
PADRE: A Iansan! 
ZÉ: É a mesma coisa... 
PADRE: (Grita) Não é a mesma coisa! (Controla-se) Mas continue. 
ZÉ: Prometi também dividir minhas terras com os lavradores pobres, mais pobres 
que eu. 
PADRE: Dividir? Igualmente? 
ZÉ: Sim, padre, igualmente. 
 
GOMES, Dias. O pagador de promessas. 44. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 

64-65. 



 

 
 
Questão 11 
 
Com base na leitura dos textos 8 e 9, do poema Morte e vida severina e da peça O 
pagador de promessas, e considerando o contexto do Modernismo brasileiro, assinale 
a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. No texto 8, ilustra-se um dos efeitos perversos da seca no nordeste, o êxodo de 

profissionais liberais, que deixam o sertão à procura de melhores condições de 
trabalho no litoral. 

02. Apesar de um dos princípios norteadores da poética de João Cabral de Melo Neto 
ser a busca de uma linguagem seca, destituída de figuras, ocorrem no poema 
Morte e vida severina algumas figuras de linguagem, como a ironia, perceptível 
nos versos 13 a 24 do texto 8. 

04. No texto 9, vê-se que o padre, que a princípio se mostra irritado com o fato de Zé-
do-Burro ter feito sua promessa em um terreiro de candomblé, vai aos poucos 
entendendo a assimilação que Zé-do-Burro faz entre Iansã e Santa Bárbara como 
resultante de um processo de sincretismo religioso comum na cultura brasileira. 

08. A decisão de Zé-do-Burro de dividir metade de suas terras com os pobres tem 
para ele um sentido essencialmente religioso e humanitário, não sendo 
propriamente resultado de uma tomada de consciência política. 

16. O conflito agrário é assunto recorrente em nossa literatura e pode ser encontrado 
tanto em O pagador de promessas quanto em Morte e vida severina. 

 
Análise Questão 11: 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

5 
26 (02+08+16) 
947 (10,90%) 
Médio 
Difícil 

 
A questão 11 contém cinco assertivas, das quais três são corretas. A banca 

previu para essa questão um grau de dificuldade médio, mas ela mostrou-se difícil, 
com cerca de 11% de acertos completos. 

Entre as proposições corretas, causou maior dificuldade a 02, assinalada por 
56% dos candidatos. Essa questão envolve conhecimento das características gerais 
da poesia de João Cabral de Melo Neto, conhecimento da figura de linguagem ironia e 
compreensão de texto. 

Já entre as proposições incorretas, mostrou-se mais difícil a 01, marcada como 
correta por 50% dos candidatos. Essa questão, que requer exclusivamente 
compreensão de texto, deve ter oferecido maior dificuldade aos candidatos por 
envolver a leitura de um texto poético carregado de ironia. 
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Texto 10 

 
O cristão repeliu do seio a virgem indiana. Ele não deixará o rasto da 
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desgraça na cabana hospedeira. Cerra os olhos para não ver, e enche sua alma 
com o nome e a veneração de seu Deus:  

– Cristo!... Cristo!...  
Volta a serenidade ao seio do guerreiro branco, mas todas as vezes que seu 

olhar pousa sobre a virgem tabajara, ele sente correr-lhe pelas veias uma onda 
de ardente chama. Assim quando a criança imprudente revolve o brasido de 
intenso fogo, saltam as faúlhas inflamadas que lhe queimam as faces.  

[...] 
Abriram-se os braços do guerreiro adormecido e seus lábios; o nome da 

virgem ressoou docemente.  
A juruti, que divaga pela floresta, ouve o terno arrulho do companheiro; bate 

as asas, e voa a conchegar-se ao tépido ninho. Assim a virgem do sertão 
aninhou-se nos braços do guerreiro.  
         Quando veio a manhã, ainda achou Iracema ali debruçada qual borboleta 
que dormiu no seio do formoso cacto. Em seu lindo semblante acendia o pejo 
vivos rubores; e como entre os arrebóis da manhã cintila o primeiro raio do sol, 
em suas faces incendidas rutilava o primeiro sorriso da esposa, aurora de fruído 
amor. 
         [...] 
         As águas do rio banharam o corpo casto da recente esposa. 
         Tupã já não tinha sua virgem na terra dos tabajaras. 
 

ALENCAR, J. de. Iracema. São Paulo: Núcleo, 1993. p. 39-41. 
 

 
Questão 12 
 
A partir da leitura do texto 10 e do romance Iracema, e considerando o contexto do 
Romantismo brasileiro, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S). 
 
01. Ao seduzir e possuir Iracema, Martim está consciente dos seus atos, e isso 

constitui traição tanto aos seus valores cristãos quanto à hospitalidade de 
Araquém. Quebra-se aqui, portanto, uma importante característica do 
Romantismo, a idealização do herói, que jamais comete ações vis. 

02. Em Iracema, os elementos humanos e naturais não se mesclam. Nas descrições 
que faz de Iracema, por exemplo, Alencar evita compará-la a seres da natureza, 
pois isso seria contrário ao princípio romântico de valorização de uma natureza 
pura, não contaminada pela presença humana. 

04. A adjetivação abundante (“ardente chama”; “intenso fogo”; “tépido ninho”; “vivos 
rubores”) é uma importante característica da prosa romântica, que será mais tarde 
evitada por escritores realistas. 

08. Ao entregar-se a Martim, Iracema deixa de ser virgem e, portanto, não poderia 
mais ser a guardiã do segredo da jurema; ainda assim continua a sê-lo, só 
deixando de preparar e servir a bebida quando Caubi descobre sua gravidez e a 
expulsa da tribo. 

16. Entre as várias manifestações do nacionalismo romântico presentes em Iracema, 
está o desejo de mostrar o povo brasileiro como híbrido, constituído pela fusão 
das raças negra, indígena e branca. 

32. Além de indianista, Iracema é também um romance histórico; serve assim 
duplamente ao projeto nacionalista da literatura romântica brasileira. 



 
 
 
Análise Questão 12: 
 

Número de proposições: 
Gabarito: 

Número de acertos: 
Grau de dificuldade previsto: 

Grau de dificuldade obtido: 

6 
36 (04+32) 
1.389 (15,99%) 
Médio 
Médio 

 
À questão 12, com seis proposições, duas das quais corretas, foi atribuído pela 

banca o grau de dificuldade médio, o qual foi confirmado, uma vez que cerca de 16% 
dos candidatos acertaram a questão. 

As proposições corretas, 04 e 32, não causaram grande dificuldade, tendo sido 
assinaladas por 71% e 77% dos candidatos, respectivamente. 

A proposição que se mostrou mais difícil foi a 16, uma proposição incorreta que 
foi marcada por 53% dos candidatos. A proposição, ao que nos parece, mostrou-se 
capciosa. Os candidatos devem ter pensado na formação híbrida do povo brasileiro, 
efetivamente um tema importante em Iracema. Mas, numa leitura rápida, não se 
devem ter dado conta de que a miscigenação das raças, nesse romance, envolve 
apenas o índio e o branco, não o negro. 

 
3 Conclusão 
 

O percentual médio de acertos nas 12 questões de LP e LB foi de 
aproximadamente 20%. Portanto, considerados os critérios da Coperve, a prova teve 
um grau de dificuldade médio, o que era desejável. O índice de facilidade das 
questões variou entre 6% e 48%, variedade que também é desejável. 

De forma geral, as previsões da banca quanto à dificuldade das questões se 
confirmaram, mas houve um caso em que a questão se mostrou mais fácil que o 
previsto (questão 03) e outros quatro em que as questões se mostraram mais difíceis 
do que a previsão da banca (questões 05, 06, 07 e 11). Saliente-se, contudo, que não 
houve nenhum caso em que uma questão prevista como fácil tenha se mostrado difícil, 
nem vice-versa. Portanto, a banca parece ter exercido bom controle sobre o nível de 
dificuldade da prova. 

Não se pode afirmar com total precisão quais itens do programa ofereceram 
maior dificuldade aos candidatos. Percebe-se que, entre as proposições que 
provocaram maiores percentuais de erro, encontram-se as que exploram figuras de 
linguagem, fatos gramaticais e, principalmente, compreensão de texto. 
 


