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Revisão de Literatura 

Professor: Sinéder 

Belo Horizonte, 23 de Março de 2020. 

I) Comprove a seguinte definição de literatura: 

Literatura é criação de uma suprarrealidade por meio da imaginação do artista. 

II) A literatura se constrói pela linguagem conotativa. Estabeleça um confronto entre as linguagens denotativa e 

conotativa. 

II) A linguagem conotativa circula nas chamadas figuras de linguagem. Identifique a figura predominante em cada 

sentença abaixo. 

1) “Não sei se fico, ou passo” (Cecília Meireles) 

2) “Vai, minha tristeza, e diz a ela...” (Vinicius e Jobim) 

3) “É de laço, é de nó” (Renato Teixeira) 

4) “Meu primeiro amor foi como uma flor” (H. Jiménez) 

5) “Detalhes tão pequenos de nós dois/São coisas muito grandes...” (R. e E. Carlos) 

6) “Meu amor é desses ri, sonha, chora, se desespera e se acalma” (J.l.) 

7) Entre o céu e a terra ainda existem muitos mistérios. 

8) “Você foi o maior dos meus sonhos” (R.e E.Carlos) 

9) Ali existe um espaço reservado a idosos. 

10) “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas” (H. Nacional) 

11) Seu sorriso vai de orelha a orelha. 

12) “Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar” (R. Seixas) 

13) Essa paixão vive em mim há séculos. 

14) “Muito momento que nasce/muito tempo que morreu” (C. Veloso) 

15) Eu buscaria uma estrela no céu para te entregar. 

16) Proíbe-se mascar chiclete durante a palestra. 

17) Encarou a todos com a típica frieza do seu olhar. 

18) Roubaram um Renoir no museu de Paris. 

19) Belo Horizonte recebe muito bem os turistas. 

20) No final da fila, pessoas andando com dificuldade. 

21) Quem viveria uma vida assim? 

22) Os brasileiros estamos apreensivos com essa situação. 

23) Santos é paradisíaca. 

 

III) Na literatura, as intertextualidades mais frequentes são a paródia e a paráfrase. Estabeleça a distinção entre essas 

duas vertentes dos diálogos entre textos. 

IV)  Classifique cada par de excertos ou imagens como paráfrase ou paródia e comprove suas respostas. 

 

A) 

Canção do Exílio 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

Hino Nacional Brasileiro 

Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, 

“Nossos bosques têm mais vida”, 

“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 

    (G. Dias)                                                                                                                         (O. D. Estrada) 

                

 

 

 



 

 

 

B) 

 "Ora (direis) ouvir estrelas! Certo,                                           Ora direis ouvir estrelas Vejo 

Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto,                         que estás beirando a maluquice extrema. 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto                                     No entanto o certo é que não perco o ensejo                                           

E abro as janelas, pálido de espanto..                                      de ouvi-las nos programas de cinema. 

(Olavo Bilac)                                                                                       (Bastos Tigre) 

 

C)  
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VI) Diferencie estilo individual de estilo de época. 

VII) Atualmente, o gênero épico é conhecido como gênero narrativo em prosa. Aponte os motivos por que o romance, 

a novela, o conto e a crônica pertencem a esse gênero. 

VIII) Conceitue narrador onisciente e narrador onipresente, e explique o motivo por que essas categorias de locutor não 

são possíveis quando a narrativa se desenvolve em primeira pessoa. 

IX) A primeira cena transposta a seguir é do filme Titanic e, a segunda, da novela Avenida Brasil. Cite o gênero a que 

pertencem essas produções; em seguida, responda a esta pergunta: Quem é o narrador nesse tipo de gênero? 

 

  

 

X) Cantigas de amor e de amigo pertencem ao mesmo gênero, mas se distinguem em vários aspectos, no tocante à forma 

e ao conteúdo. Explicite isso. 
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XI) No Humanismo, as cantigas são substituídas pela poesia palaciana. Caracterize esse tipo de poema. 

XII) QUESTÕES DO ENEM E DE VESTIBULARES SOBRE A NARRATIVA E O NARRADOR 

1. ENEM 

  
Todo texto apresenta uma intenção, da qual derivam as escolhas linguísticas que o compõem. O texto da campanha 

publicitária e o da charge apresentam, respectivamente, composição textual pautada por uma estratégia 

 

A) expositiva, porque informa determinado assunto de modo isento; e interativa, porque apresenta intercâmbio verbal 

entre dois personagens, 

B) descritiva, pois descreve ações necessárias ao combate à dengue; e narrativa, pois um dos personagens conta um 

fato, um acontecimento. 

C) injuntiva, uma vez que, por meio do cartaz, diz como se deve combater a dengue; e dialogal, porque estabelece uma 

interação oral. 

D) narrativa, visto que apresenta relato de ações a serem realizadas; e descritiva, pois um dos personagens descreve a 

ação realizada. 

E) persuasiva, com o propósito de convencer o interlocutor a combater a dengue; e dialogal, pois há a interação oral 

entre os personagens. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ENEM 

O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem. 

ROSA, J. G. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

No romance Grande sertão: veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de jagunço. A leitura do trecho 

permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de um(a) 

A) diário, por trazer lembranças pessoais. 

B) fábula, por apresentar uma lição de moral. 

C) notícia, por informar sobre um acontecimento, 

D) aforismo, por expor uma máxima em poucas palavras 

E) crônica, por tratar de fatos do cotidiano. 

 

3. (FUVEST) A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance Dom Casmurro, de Machado 

de Assis, se faz em primeira pessoa, portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho. Seria, pois, correto dizer que 

ela se apresenta: 

A) fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade; 

B) viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador; 

C) perturbada pela interferência de Capitu que acaba por guiar o narrador; 

D) isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa à verdade; 

E) indecisa entre o relato dos fatos e a impossibilidade de ordená-los. 

 

4. (UFV) Considere o texto: 

“O incidente que se vai narrar, e de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963, tornou essa 

localidade conhecida e de certo modo famosa da noite para o dia. (…) Bem, mas não convém antecipar fatos nem 

ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus 

habitantes, para que se possa ter uma idéia mais clara do palco, do cenário e principalmente da personagens principais, 

bem como da comparsaria, desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana.” (Érico Veríssimo) 

Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima: 

A) O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. 

B) É um narrador introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. 

C) Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com x ou y em 

tal lugar ou tal hora. 

D) Fala de maneira exemplar ao leitor, porque considera sua visão a mais correta. 

E) É um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber sua presença. 

 

5. (UNIFENAS) Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi 

interposto no episódio: 

“Porque não quis pagar uma garrafa de cerveja, Pedro da Silva, pedreiro, de trinta anos, residente na rua Xavier, 25, 

Penha, matou ontem em Vigário Geral, o seu colega Joaquim de Oliveira.” 

A) o lugar 

B) a época 

C) as personagens 

D) o fato 

E) o modo 
 

  

 

 


