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QUESTÃO 1:
Aos vestibulandos atentos, esta questão não apresentava dificuldades. As quatro primeiras proposições tinham 
suas respostas “prontas” no texto. Ou seja, havia informações bem claras as quais comprovavam que a 02 era 
correta e as outras três falsas. A avaliação da concordância verbal na proposição 16 também não foi de difícil 
resolução. 

QUESTÃO 2 
Ainda que também tivesse como foco o Texto 1, de Marcos Bagno, esta questão exigia uma análise um pouco 
maior, mas nada que representasse um obstáculo ao vestibulando atento. Questão muito bem elaborada!

QUESTÃO 3
A questão apresenta um trecho de “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, e, entre as proposições verdadeiras, a 
única proposição em que não pedia nem leitura nem interpretação do trecho era a nº 02, a qual analisava os 
conhecimentos da 2ª fase do Modernismo, citada em uma das últimas aulas. Num todo, para a resolução da 
questão, uma boa leitura do trecho bastava.

QUESTÃO 4
A questão mostra outro trecho, dessa vez da obra “Comédias para se ler na Escola”, de Luis Fernando Veríssimo, 
e nela há a análise do estilo do autor bem como da citação do seu pai (Erico Verissimo).

QUESTÃO 5
Como já de costume, foi solicitada a análise de possíveis substituições e/ou de deslocamentos de termos em 
passagens de textos,  neste caso de um trecho da crônica Sexa,  de Luis Fernando Veríssimo. Neste tipo de 
questão (proposições 01, 04, 16 e 64), a ideia é avaliar se o vestibulando identifica essas (im) possibilidades de 
substituição  quando  está  produzindo  um texto.  A  proposição  02  deixou  claro  que  a  linguagem  precisa  ser 
adequada ao contexto:  excelente ênfase ao discurso direto! Contudo a 08 (Os famosos porquês!)  deixou um 
pouco a desejar aos alunos que realmente se preparam para esta prova: poderia exigir mais do vestibulando. A 32 
não precisava trabalhar com nomenclaturas, o que, de certa forma, é um retrocesso, pois é possível explorar a 
mesma passagem do texto com um direcionamento à semântica.

QUESTÃO 6
O trecho pedido nesta questão diz respeito à obra “O guarda-roupa alemão”, de Lausimar Laus. As proposições 
mostram um apanhado geral do livro, além da interpretação do trecho. Questão bem feita, mas as alternativas 
falsas estavam tranquilas, ou seja, de fácil identificação.

QUESTÃO 7
A proposição 32 foi bem elaborada, pois qualquer pessoa a qual empregue verbos no pretérito precisa ter bem 
claro que o Imperfeito do Indicativo passa uma mensagem bem diferente dos demais pretéritos. A ênfase dada ao 
termo “que”  (proposição  16)  já  é  marca registrada das  provas  da UFSC,  ou seja,  qualquer  aluno  atento  às 
recomendações dadas nas últimas aulas não teve dificuldade para reconhecer que a proposição era falsa.

QUESTÃO 8
Excelente questão! Foi muito original não só por servir-se de uma inscrição de parachoque de caminhão mas 
também pela forma como a frase foi trabalhada. A ideia de deixar bem claro aos vestibulandos que pontuação e 
semântica andam de mãos dadas foi “show”! Destacar as figuras de linguagem empregadas na inscrição também 
foi uma boa opção. Ainda que a proposição 16 (falsa) tenha mencionado análise sintática, poderia ser respondida 
corretamente por qualquer vestibulando atento, ou seja, não era necessário um domínio da sintaxe.
  
QUESTÃO 9
Trecho: “O Filho Eterno”, de Cristovão Tezza. Uma questão em que o aluno deveria estar atento ao geral da obra. 
Como falado em sala,  a  UFSC não colocaria  que a obra é um romance autobiográfico (apesar  de todas as 
indicações, inclusive com declaração do próprio autor), mas coloca, na proposição 01, de cunho autobiográfico, 
fazendo  a  proposição  ficar  correta  e  sem  erro.  Questão  bem  elaborada,  também  exigindo  do  vestibulando 
conhecimento do uso da voz passiva – proposição 04.

QUESTÃO 10



Trecho de “Primeiras estórias”, de Guimarães Rosa. O conto escolhido para ilustrar a questão foi justamente o 
primeiro “As margens da Alegria”, em que o menino, depois de uma viagem, reconhece o lugar no qual está. Não 
foi pedido nenhum outro conto da coletânea. A proposição 32 analisa o estilo Rosiano: neologismo, onomatopeia e 
usos estranhos da língua portuguesa – previsível e trabalhado em sala de aula. Questão bem elaborada, pedindo 
atenção de leitura por parte do aluno.

QUESTÃO 11
2 trechos: "Morte e Vida Severina", de João Cabral de Melo Neto, e “O pagador de promessas”, de Dias Gomes. 
Mérito para o aluno que leu as obras e assistiu às aulas. A penúltima alternativa traz uma ideia difundida em sala 
de aula: a da reforma agrária e de como é citada em cada um dos textos. A questão também mostra o estilo sóbrio 
de João Cabral de Melo Neto (proposição 02 – verdadeira), além de uma proposição falsa na qual se declara que 
o personagem Padre Olavo entende a vontade de Zé-do-Burro. 

QUESTÃO 12
Trecho: “Iracema”, de José de Alencar. Mais uma vez presente na prova da UFSC, a obra que remete à história do 
Brasil e da miscigenação (índio/europeu). Uma questão em que o aluno deveria estar atento: o uso excessivo de 
adjetivos (principalmente os “gentis”) não se repetiria na escola realista (uma fazendo oposição à outra). Há duas 
proposições  falsas  que  remetem  à  leitura  da  obra  e,  dessa  forma,  tranquilas  para  os  vestibulandos  bem 
preparados.

Comentário geral:

A prova da UFSC foi bem acessível. O vestibulando que se interessou e preparou-se para esta avaliação não teve 
tantas dificuldades. Foram usados vários textos, na maioria, trechos que remetiam à leitura das obras indicadas. 
Na verdade, ler atentamente essas passagens já direcionava os vestibulandos a algumas das respostas. Mas há 
de se ressaltar também que foi muito positivo manter o emprego de textos os quais não se limitam às obras 
literárias indicadas.  Com o texto 1, a UFSC passa,  mais uma vez,  seu recado: é preciso ler!  O vestibulando 
precisa fazer da leitura e da análise textual suas companheiras! O que se lamenta é que, pela primeira vez, não 
houve equilíbrio entre interpretação, gramática e literatura. É uma pena, pois os alunos se preparam num todo e a 
ausência de perguntas de determinado assunto, ou a preferência por outros, pode acarretar um desinteresse por 
itens significativos como o estudo da semântica através das orações subordinadas adverbiais. Mas, apesar dessa 
“ausência” de equilíbrio entre os três focos, a prova se mostrou fiel ao bom estilo UFSC.


