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Observações:

 Esta prova contém sete questões na primeira parte.

 Responda às questões propostas, respeitando o limite de dez linhas por questão.

 Os temas para a Dissertação (segunda parte) encontram-se na segunda parte do
caderno de questões.

 O(a)  candidato(a)  que  optar  pelo  tema  de  Língua  Portuguesa  encontrará
também o encaminhamento para desenvolver o tema.
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TEXTO I

CAPÍTULO XXI / O ALMOCREVE

Vai  então,  empacou o jumento  em que eu vinha montado;  fustiguei-o,  ele  deu dois
corcovos, depois mais três, enfim mais um, que me sacudiu fora da sela, com tal desastre, que
o pé esquerdo me ficou preso no estribo; tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então,
espantado, disparou pela estrada afora. Digo mal: tentou disparar, e efetivamente deu dous
saltos, mas um almocreve, que ali estava, acudiu a tempo de lhe pegar a rédea e detê-lo, mas
não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé.

– Olhe do que vosmecê escapou, disse o almocreve.
E era verdade; se o jumento corre por ali fora, contundia-me deveras, e não sei se a

morte não estaria no fim do desastre; cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá
dentro, lá se me ia a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida; era positivo; eu
sentia-o  no  sangue  que  me  agitava  o  coração.  Bom  almocreve!  enquanto  eu  tornava  à
consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento, com muito zelo e
arte. Resolvi dar-lhe três moedas de ouro das cinco que trazia comigo; não porque tal fosse o
preço da  minha  vida,  –  essa  era  inestimável;  mas  porque era  uma recompensa  digna  da
dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe as três moedas.
(...)

Fui aos alforjes, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia as cinco moedas de ouro, e
durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam duas moedas.
Talvez  uma.  Com  efeito,  uma  moeda  era  bastante  para  lhe  dar  estremeções  de  alegria.
Examinei-lhe  a  roupa;  era  um pobre-diabo,  que  nunca  jamais  vira  uma  moeda  de  ouro.
Portanto, uma moeda.
(...)

Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado em prata, cavalguei o jumento, e segui a
trote largo, um pouco vexado, melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a
algumas braças de distância,  olhei para trás, o almocreve fazia-me grandes cortesias,  com
evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo; eu pagara-lhe bem,
pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas
moedas de cobre; eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado
em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um
impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício; (...) e de um ou de outro modo, o
mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com essa reflexão, chamei-me
pródigo,  lancei  o cruzado à conta das minhas  dissipações antigas,  tive (por que não direi
tudo?) tive remorsos.

(ASSIS, Machado de.  Memórias póstumas de Brás Cubas.  In:  Obra completa.  3 ed. Rio de
Janeiro: José Aguilar,  1971. v. 1. p. 542-543.)
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1. A opção pelo dialogismo é uma das recorrências em Machado de Assis e se concretiza de
diversas formas na sua obra, inclusive na própria instância narrativa. Ainda quando adota a
1a pessoa, a ficção machadiana não se imobiliza em um ponto de vista único: sob a voz que
ouvimos,  ecoam outras.  A partir  do episódio  O Almocreve,  desenvolva um comentário
crítico acerca do multiperspectivismo na obra machadiana, ressaltando o efeito causado no
leitor por tal recurso narrativo. (valor: 10 pontos)

2. Apesar da fluidez dos limites entre a coesão por referência (recorrencial) e a coesão por
substituição (seqüencial),  constata-se  uma  diferença  suficientemente  clara  no  emprego
desses dois mecanismos coesivos no fragmento abaixo: (valor: 10 pontos)

“Tento agarrar-me ao ventre do animal,  mas já  então,  espantado,  disparou pela estrada
afora. Digo mal: tentou disparar, e efetivamente deu dous saltos, mas um almocreve que ali
estava  acudiu  a  tempo  de  lhe  pegar  na  rédea  e  detê-lo,  não  sem  esforço  nem  perigo.
Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé.”

a) Transcreva, na ordem pedida, o termo de coesão por substituição lexical e os termos de
coesão referencial, estabelecendo a diferença entre essas duas formas de coesão. 

b) Levando em conta o termo substituído e o substituto,  explicite os efeitos de sentido da
substituição lexical.

3. Considere o texto didático a seguir:

TEXTO II

 “Advérbio é a palavra ou expressão que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio,
exprimindo determinada circunstância.” 

(CADORE, Luiz Agostinho.  Curso prático de português – literatura, gramática, redação, 2º
grau. São Paulo: Ática, 1996. p.257.)

A partir da definição ensinada nas gramáticas escolares, releia esta passagem do texto
machadiano:

“Digo mal: tentou disparar, e efetivamente deu dous saltos.”

Examinado  o  fragmento  acima,  vê-se  que  a  definição  tradicional  não  atende
inteiramente  à  complexidade  das  funções  do  advérbio.  Faça  um  paralelo  entre  os  dois
advérbios do fragmento, analisando a atitude do enunciador diante do enunciado e o efeito
visado no seu interlocutor (o leitor).                (valor: 10
pontos)



COLÉGIO PEDRO II
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES - 2002
PROVA ESCRITA DE PORTUGUÊS

4. Leia os textos abaixo:

TEXTO III

                NO MEIO DO CAMINHO

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.

Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Nova Reunião. 3 ed. Rio de Janeiro:
José 

Olympio, 1987. p.15)

TEXTO IV 
pedra lume
pedra lume
pedra
esta pedra no meio do
caminho
ele já não disse tudo,
então?

(CESAR, Ana Cristina. Inéditos e dispersos. São Paulo: Brasiliense, 1985.
p.191.)        

Apoiada  nas  relações  que  todo  enunciado  mantém  com  outros  enunciados,  a
intertextualidade constitui uma maneira de abrir o texto à biblioteca. Discuta o diálogo entre
os poemas transcritos, tendo em vista a perspectiva do crítico norte-americano Harold Bloom
na passagem abaixo:                                                                                            (valor: 10
pontos)

“(...)  o  amor  inicial  pela  poesia  do  precursor  é  rapidamente  transformado  em  disputa
revisionária, sem a qual a individuação é impossível.” 

(BLOOM, Harold. Um mapa da desleitura. Rio de Janeiro: Imago, 1995. p.22.)
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5. Examine os seguintes textos escolares:

TEXTO V TEXTO VI
A Natureza

     A natureza é a nossa vida eu gosto tanto
da natureza porque ela esta dentro do meu
coração a natureza é tão linda porque ela dá
oxigênio pra gente se for assim eu adoro a
natureza se a gente deixa ela empaz e ela vai
ficar alegre vamos preservar.

(Texto  de  aluno  de  3ª  série,  apud CHIAPPINI,
Lígia  (coord.  geral).  Aprender  e  ensinar  com
textos de alunos. São Paulo: Cortez, 1997. v. 1. p.
112.)

A escola
     a secola é bonita e lipa e não pede traze-
chiclete  e  não pede de traze  ovo naora do
lache  ten  mutascoza no lache  e  não po de
repiti  e  tem  mutajeteque  repétenoloche  e
trazemateriau na secola senão aprofesora da
chigo.

(Texto de aluno de 1ª série, apud GERALDI, João
Wanderlei. Portos  de  passagem.  São  Paulo:
Martins Fontes, 2000. p. 140.)

Considerando as “condições de produção textual” – sobretudo “o que dizer / para quem
dizer” – e o nível de escolaridade dos enunciadores, emita um juízo crítico a respeito do valor
comunicativo, isto é, da taxa de informatividade dos textos V e VI.              (valor: 10 pontos)

6. A partir dos argumentos apresentados nas passagens abaixo, em que os autores defendem
pontos de vista distintos, posicione-se quanto à postura a ser adotada pelo professor de
Língua Portuguesa e Literatura no que diz respeito à leitura de clássicos por crianças e
jovens.                                                                                       (valor: 10 pontos)

TEXTO VII

“(...) Por que uma criança deve ser obrigada a ler obras clássicas? Ela pode começar lendo
livros próprios para sua idade e, depois de crescida, chegar a Shakespeare. Mais do que uma
simplificação,  a  adaptação  de  uma  obra  implica  uma  intervenção  inadmissível  em  seu
conteúdo. No limite, ela pode tirar da pessoa o desejo de ler um clássico na versão integral
(...)”.

(MANGUEL, Alberto. Ler é poder. Veja, São Paulo, 7 jul. 1999. p. 15.)

TEXTO VIII

  “(...) o grande clássico das navegações foi escrito por um português, Luís de Camões (...)
chama-se  Os Lusíadas (...) não é leitura para jovens. Existem, porém, algumas adaptações
bem-feitas do enredo (...) E aí a gente descobre que pode ser mesmo muito interessante e
empolgante (...) Se mais adiante, um dia, o leitor quiser dar uma conferida no original (...) já
tem uma visão geral da obra. Se nunca mais tiver essa curiosidade, pelo menos já ficou com
uma boa noção do livro que é considerado uma obra-prima da língua portuguesa e uma
epopéia  marcante  e  fundadora.  Um  bom  professor  ou  um  pai  entusiasmado  pode  até
combinar duas coisas: depois que o jovem ler a versão resumida e adaptada em prosa, pode
ter contato (e tentar decifrar junto, como num jogo) com um dos episódios em verso”.
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(MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo . Rio
de Janeiro: Objetiva, 2002. p. 58-59.)

7. A perspectiva interdisciplinar é uma tendência que vem se afirmando na prática pedagógica
contemporânea.  No  caso  das  manifestações  artísticas,  a  relação  entre  suas  diferentes
linguagens já é evidente em sua própria estruturação, sobretudo se levarmos em conta a
dimensão histórica – o espírito de uma época. Considerando a interseção das perspectivas
literária e plástica nos textos IX e X, proponha uma introdução ao tema “Literatura Barroca
no Brasil” para uma turma de Ensino Médio.    (valor: 10 pontos)

TEXTO IX

A NOSSO SENHOR JESUS CRISTO COM ATOS
DE ARREPENDIDO E SUSPIROS DE AMOR

Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade
verdade é, meu Senhor, que hei delinqüido,
delinqüido vos tenho e ofendido,
ofendido vos tem minha maldade.

Maldade, que encaminha a vaidade,
vaidade, que todo me há vencido,
vencido quero ver-me e arrependido,
arrependido a tanta enormidade.

Arrependido estou de coração,
de coração vos busco, dai-me abraços,
abraços, que me rendem vossa luz.

Luz, que claro me mostra a salvação,
a salvação pretendo em tais abraços,
misericórdia, amor, Jesus, Jesus!

MATOS, Gregório de. Poesias escolhidas. São Paulo: Cultrix. p.299
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TEXTO X

(fig. scaneada)
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SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO (Valor: 30 pontos)

Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, três
páginas e, no máximo, cinco. Se desejar, utilize as folhas de rascunho sem destacá-las do
corpo da prova.  Entretanto,  para  efeito de avaliação, o rascunho não será considerado.

 Você poderá optar pelo tema de Língua Portuguesa ou de Literatura que corresponda
ao  número  sorteado.  Caso  você  opte  pelo  tema  de  Língua  Portuguesa,  siga  os
encaminhamentos apontados para o desenvolvimento da sua dissertação.

TEMAS DE LÍNGUA PORTUGUESA:

1. É sabido que a linguagem tem, pelo menos, três definições: expressão ou representação do
pensamento;  instrumento  de  comunicação  (código);  forma  de  interação  ou
comportamento  social. Como  cada  concepção  de  um objeto  determina  uma  forma  de
atuação  sobre  ele,  desenvolva  o  tema:  FINALIDADES  DO  ENSINO  DE  LÍNGUA
PORTUGUESA PARA UM FALANTE NATIVO.

2. Sobre a formação do feminino, a teoria descritiva e as gramáticas tradicionais propõem que
no par, por exemplo, moço / moça, há uma flexão. Autores modernos, no entanto, falam em
derivação. Atento (a) a essas duas posições teóricas, desenvolva o tema: GÊNERO: UMA
QUESTÃO DE FLEXÃO OU DE DERIVAÇÃO.

3. Há consenso nos PCNs de que o ensino de gramática tem seu lugar, mas não pode ser
reduzido  a  uma  mera  metalinguagem.  Tomando  como  base  as  orientações  dos  PCNs,
desenvolva o tema: FINALIDADES DO ENSINO DA GRAMÁTICA.

4. Sabe-se que os chamados “conectores coordenativos”  funcionam como encadeadores do
discurso, determinando-lhe uma orientação pragmático-argumentativa. Levando em conta
essa  orientação  argumentativa,  desenvolva  o  seguinte  tema:  CONJUNÇÃO  E
CONTRAJUNÇÃO  (ADVERSATIVA  E  CONCESSIVA)  E  SEUS  PAPÉIS
ARGUMENTATIVOS.

5. Como se sabe, um texto não pode ser explicado só pela “gramática da frase”, pois ele não é
apenas uma seqüência de frases,  mas uma unidade de sentido  em que tudo deve estar
interligado.  Tomando  isso  como  parâmetro,  disserte  sobre  o  tema:   COESÃO  E
COERÊNCIA COMO ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA ARQUITETURA DE UM
TEXTO.

6. Sabe-se que uma língua histórica não é homogênea, mas constituída por um sistema com
vários diassistemas e suas respectivas normas de uso. Tomando essa teoria como ponto de
referência,  disserte  sobre  o  tema:  SISTEMA  E  DIASSISTEMAS  DA  LÍNGUA
PORTUGUESA E SUAS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS.
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7. De acordo com a teoria dos “constituintes imediatos”, as segmentações morfemáticas de
um vocábulo devem ser hierarquizadas. Tomando isso como base, disserte sobre o tema:
SEGMENTAÇÕES  MORFEMÁTICAS  NOS  DIVERSOS  PROCESSOS  DE
DERIVAÇÃO SUFIXAL E PREFIXAL.

8. É consenso que um texto (oral ou escrito) não é um produto acabado que sai de um único
codificador  para  um  decodificador  passivo.  Há  pressupostos,  implícitos  e  formações
discursivas  entre  interlocutores.  Em  decorrência  desse  fato,  disserte  sobre  o  tema:
DIALOGISMO E POLIFONIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A LEITURA.

9. Segundo os PCNs, em lugar de REDAÇÃO ESCOLAR,  devemos trabalhar a  PRODUÇÃO
DE TEXTOS. Mas para que isso aconteça, de modo que o texto não se torne artificial,
pressupõem-se certas  condições. Disserte sobre o seguinte tema: CONDIÇÕES PARA A
PRODUÇÃO TEXTUAL.

10. O verbo trava com seu sujeito não apenas uma relação sintática de concordância. O sujeito
desempenha também papéis semânticos, dependendo da natureza semântica do verbo, do
elemento  que  figura  como  sujeito  e  do  tipo  de  voz  verbal.  De  acordo  com  essas
orientações,  desenvolva  o  tema:  O  SUJEITO  E  SEUS  PAPÉIS  TEMÁTICOS  OU
FUNÇÕES SEMÂNTICAS.

TEMAS DE LITERATURA:

1. Literatura brasileira e identidade nacional: o ideário romântico e a revisão modernista.

2. Criação do romance brasileiro: José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida.

3. O seqüestro  da  voz  da mulher  no cânone literário  brasileiro:  a  autoria  feminina  como
questionamento da cultura monológica do ocidente.

4. Dialogismo, metalinguagem e multiperspectivismo narrativo na prosa machadiana: o real
mitigado pela ótica da relatividade.

5. Vanguardas  européias  e  modernismo  brasileiro:  ousadia,  ruptura  e  sedução  do
irracionalismo.

6. Literatura como missão: a palavra empenhada no neo-realismo da geração de 30.

7. Clarice Lispector e Guimarães Rosa: a sensível lógica da poesia.

8. A perspectiva comparativista: traços de renovação e permanência na poesia brasileira do
século XX.

9. Carlos Drummond de Andrade: a poética da flor e da náusea.

10. Tendências da literatura contemporânea: temas, formas e problematizações na poesia e na
prosa atuais.
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