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TRABALHO DE RECUPERAÇÃO 
 
TEXTOS PARA AS QUESTÕES 01 E 02 

Quase sempre levava-lhe presentes (...) e perguntava-
lhe se precisava de roupa ou de calçado. Mas um belo dia, apre-
sentou-se tão ébrio, que a diretora lhe negou a entrada. (...) 
Tempos depois, Senhorinha entregou à mãe uma conta de seis 
meses de pensão do colégio, com uma carta em que a diretora 
negava-se a conservar a menina (...). Foi à procura do marido; 
(...) Jerônimo apareceu afinal, com um ar triste de vicioso enver-
gonhado que não tem ânimo de deixar o vício (...). 

─ Eu não vim cá por passeio! prosseguiu Piedade entre 
lágrimas! Vim cá para saber da conta do colégio!... 

─ Pague-a você!, que tem lá o dinheiro que lhe deixei! 
Eu é que não tenho nenhum! (...) 

E as duas, mãe e filha, desapareceram; enquanto Jerô-
nimo (...) monologava, furioso (...). A mulata então aproximou-se 
dele, por detrás; segurou-lhe a cabeça entre as mãos e beijou-o 
na boca... Jerônimo voltou-se para a amante... E abraçaram-se 
com ímpeto, como se o breve tempo roubado pelas visitas fosse 
uma interrupção nos seus amores. 
(Aluísio de Azevedo, O Cortiço. São Paulo: Ática, 1983, p. 137 e 139.) 
  

O cortiço não dava ideia do seu antigo caráter. (...) e, com 
imenso pasmo, viram que a venda, a sebosa bodega, onde 
João Romão se fez gente, ia também entrar em obras. (...) 
levantaria um sobrado, mais alto que o do Miranda (...). E a 
crioula? Como havia de ser? (...) Como poderia agora 
mandá-la passear assim, de um momento para outro, se o 
demônio da crioula o acompanhava já havia tanto tempo e 
toda a gente na estalagem sabia disso? (...) Mas, só com 
lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e 
aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se de-
fronte da desensofrida avidez de sua vaidade. (...) caber-
lhe-ia mais tarde tudo o que o Miranda possuía... 
(Idem, p. 133 e 145.) 
  
 
QUESTÃO 01 UNICAMP-SP 2014 Considerando-se a 
pirâmide social representada na obra, em que medida as 
personagens Rita Baiana e Bertoleza, referidas nos excer-
tos, poderiam ser aproximadas? 
 
QUESTÃO 02 UNICAMP-SP 2014 Levando em conta a 
relação das personagens com o meio, compare o final das 
trajetórias do português Jerônimo e do português João 
Romão. 
 
 
TEXTOS PARA AS QUESTÕES 03 E 04 
 
Texto 1 
  
RITA BAIANA (Interpretado por Zezé Motta) 
  
Olha meu nego quero te dizer 
O que me faz viver 
O que quase me mata de emoção 
É uma coisa que me deixa louca 
Que me enche a boca 
Que me atormenta o coração 

Quem sabe um bruxo 
Me fez um despacho 
Porque eu não posso sossegar o facho 
É sempre assim 
Ai essa coisa que me desatina 
Me enlouquece, me domina 
Me tortura e me alucina 
Olha meu nego 
Isso não dá sossego 
E se não tem chamego 
Eu me devoro toda de paixão 
Acho que é o clima feiticeiro 
O Rio de Janeiro que me atormenta 
O coração 
Eu nem consigo nem pensar direito 
Com essa aflição dentro do meu peito 
Ai essa coisa que me desatina 
Me enlouquece, me domina 
Me tortura e me alucina 
E me dá 
Uma vontade e uma gana dá 
Uma saudade da cama dá 
Quando a danada me chama 
Maldita de Rita Baiana 
Num outro dia o português lá da Gamboa 
O Epitácio da Pessoa 
Assim à toa se engraçou e disse: 
"Oh Rita rapariga eu te daria 100 mil réis por teu amor" 
Eu disse: 
Vê se te enxerga seu galego de uma figa 
Se eu quisesse vida fácil 
Punha casa no Estácio 
Pra Barão e Senador 
Mas não vendo o meu amor 
Ah, ah, isso é que não! 
Olha meu nego quero te dizer 
Não sei o que fazer 
Pra me livrar da minha escravidão 
Até parece que é literatura 
Que é mentira pura 
Essa paixão cruel de perdição 
Mas não me diga que lá vem de novo 
A sensação 
Olha meu nego assim eu me comovo 
Agora não 
Ai essa coisa que me desatina 
Me enlouquece, me domina 
Me tortura e me alucina 
E me dá 
Uma vontade e uma gana dá 
Uma saudade da cama dá 
Quando a danada me chama 
Maldita de Rita Baiana 

 
Disponível em: <www.letras.mus.br/zeze-motta/240340/>. Acesso em: 3 

out. 2012. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Texto 2 

 
TRANSCRIÇÃO: E naquela mulata estava o mistério da terra: a 
luz ardente do meio-dia, o sapoti doce como o mel, a cobra verde 
e traiçoeira, a muriçoca doida que assanhava seus desejos!... 

 
ANTONELLI, Ronaldo; VILACHÃ, Francisco S. O cortiço em quadrinhos. 

Disponível em: <www.4shared.com/office/8bMdNW59/o-cortiço-em-
quadrinhos.html>. Acesso em: 22 out. 2012. 

  
Texto 3 
 Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese 

das impressões que ele recebeu chegando aqui: ela era a luz 
ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da fa-
zenda; era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o 
atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva 
que se não torce a nenhuma outra planta; era o veneno e era o 
açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a casta-
nha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo; ela era a 
cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que 
esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhan-
do-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela 
saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro 
do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota 
daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela 
nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e 
espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. 

 
AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Rio de Janeiro: Otto Pierre, 1979. p. 110-
111 

 
QUESTÃO 03 No fragmento de O cortiço (Texto 3), ao 
dizer “a síntese das impressões que ele recebeu chegando 
aqui”, após os dois pontos, a voz do narrador se mistura 
com a voz da personagem Jerônimo na descrição de Rita 
Baiana. Que efeito essa fusão de vozes produz na narrati-
va? Explique por que esse efeito é produzido. 
 
 
QUESTÃO 04 Os Textos 2 e 3 diferenciam-se quanto ao 
gênero, mas enfocam o mesmo conteúdo. Considerando- 
se a estruturação formal, como se dá a apresentação des-
se conteúdo no Texto 2? 
 
 
QUESTÃO 05 Abaixo, você encontra um grande hit nacio-
nal: Teorema de Carlão, do pessoal do Pedra Letícia. 
Vamos pensar um pouquinho sobre a letra da referida 
música.  

Observe com atenção o seguinte trecho (e vê se não fica 
cantando, pra não atrapalhar os outros): 
 
E veja aquela moça, aquela bem baranga/ Ela diz ''pobrema'', ela 
tem bigode/ Sem falar na pança/ Tente entender.../ Ela quer ser 
feliz como você/ Ela também tem coração/ Então faça uma boa 
ação: 
 
Pegue uma baranga/ Diga que a ama/ Chama pra assistir DVD/ 
Detone a Juliana Paes/ Critique a Alinne Moraes/ Declama: eu 
prefiro você! 
 
E não importa se ela é pesada/ Você tem que carregar até o 
quarto/ Sobe pela escada/ Depois você toma um ar. 

 
Agora que você já se deliciou com a letra, escreva um 
ÚNICO parágrafo dissertativo que contemple respostas 
para TODAS as perguntas a seguir: A figura feminina re-
tratada no poema é romântica, realista ou naturalista? E a 
atitude sugerida ao homem em relação a sua amada: a 
qual “escola” pertence? Qual o nome dessa postura do 
homem diante da mulher? Observação: Utilize sempre 
elementos do texto para JUSTIFICAR suas respostas. 
 
QUESTÃO 06 Observe o texto abaixo, retirado do blog 
Instigando a imaginação: 
 
 
AOS QUE SE CASARAM OU PRETENDEM SE CASAR... (Rha-
yanne Claudine Mendes Neto) 
 
Algum tempo atrás, acreditava-se que o matrimônio era a garan-
tia de uma vida a dois feliz, imune de quaisquer vicissitudes que 
pudessem torná-la amarga e macambúzia. Esta idealização ro-
mântica do casamento vem sendo, gradativamente, subvertida. 
[...] 

 
 

Fonte: http://instigandoaimaginacao.blogspot.com/2009/04/aos-que-se-
casaram-ou-pretendem-se.html (Acessado em 19/05/09, às 13:06) 

 
No trecho grifado, a autora menciona a expressão “ideali-
zação romântica do casamento”. Como esse tema era 
visto pelos românticos do século XIX? Em que essa visão 
se difere da que os realistas tinham sobre o mesmo assun-
to? 
 
QUESTÃO 07 Observe a imagem abaixo: 

  
Moças à margem do Sena; Verão (Gustave Courbet) 

 
 
 
 
 



Agora, observe os trechos abaixo: 
 
TRECHO 01 (Machado de Assis) 
O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão 
fresca, uma compostura tão senhoril; e coxa! Esse contras-
te faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso 
escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se boni-
ta? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo 
ao voltar para casa, de noite, sem atinar com a solução do 
enigma.  
 
TRECHO 02 (Cesário Verde) 
Batem os carros de aluguer, ao fundo,  aluguel 

Levando à via férrea os que se vão. Felizes!  

Ocorrem-me em revista exposições, países:  

Madrid, Paris, Berlim, S. Petesburgo, o mundo! 
 

 

Semelham-se a gaiolas, com viveiros,  parecem 

As edificações somente emadeiradas:  

Como morcegos, ao cair das badaladas,  

Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros.[...] 
 

 

E o fim da tarde inspira-me; e incomoda!  

De um couraçado inglês vogam os escaleres;  pequenos  

E em terra num tinir de louças e talheres  [barcos 

Flamejam, ao jantar, alguns hotéis da moda. [...]  
 
Cada um dos trechos tem, na Literatura, características 
semelhantes à tela de Gustave Courbet. Que característi-
cas são essas? Justifique suas respostas com elementos 
dos textos. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09 
 
 A prática do Realismo incluía a lição dos contemporâ-
neos portugueses e franceses, que Machado [de Assis] consumia 
avidamente. O romance do português Eça de Queirós foi decisivo 
na formação realista machadiana, assim como o do francês 
Stendhal. No Rio de Janeiro do final do século XIX, as ideologias 
começavam a mudar.   A família burguesa já não era mais objeto 
único da literatura, como no romantismo.  O Realismo vai se 
preocupar com outras classes sociais e com outros modos de 
enfocar a alma humana. Haverá uma literatura muito mais crítica, 
que se importa com o operariado incipiente, com a crise do ca-
samento, com o papel feminino nas relações sociais. Assim, 
também, a retratação da vida em sociedade torna-se mais acen-
tuada. A descrição de cenas, os comportamentos, passam ater 
registro obrigatório na obra literária. O romance passa a ser um 
veículo que registra a realidade tal como ela é — externa e inter-
na — porque a vida interior também faz parte dessa realidade. 
Indecisões, oportunismos disfarçados, falsas devoções moral de 
fachada são temas que passam a integrar o universo romanesco. 
O escritor realista desnuda as virtudes fraudulentas, os interes-
ses escusos, a caridade ostensiva, tudo, enfim, que constitui o 
avesso da vida socialmente digna e considerada respeitável. 
 

LAJOLO, Marisa. Machado de Assis. São Paulo: Abril Educação, 1980. 
(Coleção Literatura Comentada)  

 
QUESTÃO 08 De acordo com o texto, qual foi a “lição” dos 
contemporâneos, assimilada pelos realistas brasileiros e 
qual foi a mudança de enfoque da família, no Realismo? 
 
QUESTÃO 09 De acordo com o texto, que tipo de veículo 
passa a ser o romance e por que o escritor realista “des-
nuda as virtudes fraudulentas, os interesses escusos”? 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 Vunesp 
Amaro abriu a vidraça. Ao fim da rua um candeeiro es-

morecia. A noite estava muito negra. E havia sobre a cidade um 
silêncio côncavo, de abóbada. 

Depois das cornetas, um rufar lento de tambores afas-
tou-se para o lado do quartel; por baixo da janela um soldado, 
que se demorara nalguma viela do castelo, passo correndo; e 
das paredes da Misericórdia saía constantemente o agudo piar 
das corujas. 

— É triste isto – disse Amaro. 
Mas o São Joaneira gritou de cima: 
— Pode subir, senhor cônego! Está o caldo na mesa! 
— Ora vá, vá, que você deve estar a cair de fome, Ama-

ro! – disse o cônego, erguendo-se muito pesado. 
E detendo um momento o pároco pela manga do casa-

co: 
— Vai você ver o que é um caldo de galinha feito cábpe-

la senhora! Da gente se babar!... 
No meio da sala de jantar, forrada de papel escuro, a 

claridade da mesa alegrava, com a sua toalha muito branca, a 
louça, os copos reluzindo à luz forte dum candeeiro de abat-jour 
verde. Da terrina subia o vapor cheiroso do caldo, e na larga 
travessa a galinha gorda, afogada num arroz úmido e branco, 
rodeada de nacos de bom paio, tinha uma aparência suculenta, 
de prato morgado. No armário envidraçado, um pouco na som-
bra, viam-se cores claras de porcelana, a um canto, ao pé da 
janela, estava um piano, coberto com uma colcha de cetim des-
botado. Na cozinha frigia-se; e sentindo o cheiro fresco que vinha 
dum tabuleiro de roupa lavada, o pároco esfregou as mãos, rega-
lado. 

 
O texto acima transcrito é de autoria de Eça de Queirós. 
Responda à questão a seguir. Sabendo que Eça de Quei-
rós foi o introdutor do Realismo em Portugal, diga por que 
podemos considerar o texto realista? 
 


