FUVEST 2022
Resolução da prova do 1º dia

2ª fase | 16 e 17.01.2022
Venha conhecer. Aqui é diferente!

QUESTÃO 1

Respostas:
a) A expressão “mais assustador”, no contexto do anúncio, tem o sentido de alerta para a extinção do tubarão — e, generalizando, do meio ambiente como um todo — por meio de um comportamento humano destrutivo. À iminência dessa
extinção, contrapõe-se o respeito com a preservação dos animais, como se deu o processo de produção do cocar, que
levou 16 anos para ser criado exatamente porque não se matou nem se fez sofrer o animal (gavião real).
b) “Por respeito à natureza” exerce a função de adjunto adverbial de causa. No título, essa expressão indica uma
condição indispensável (o respeito) para a manutenção do equilíbrio da natureza.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 2

Respostas:
a) “Literalmente”, no trecho, significa “totalmente / completamente / integralmente”.
b) “Causando estresse nos convivas / fregueses / clientes e na cozinha, sem contar as atitudes desagradáveis dos
funcionários / atendentes”.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 3

Respostas:
a) Chico Buarque, na letra da canção, opõe o universo da fantasia ao universo da vida real. O universo da fantasia
está relacionado aos dias de brincadeiras, folias e alegrias no período do Carnaval (“ela, feliz no seu mundo de
cetim”). O universo da vida real está ligado ao dia a dia dos outros períodos do ano, marcados por sofrimento e
dor (“toda gente já está sofrendo normalmente”).
b) A oração reduzida de gerúndio “raiando” pode significar “brilhando” ou “nascendo”. Assim, duas possíveis orações
desenvolvidas são: “Os dias sem sol que raia (que brilha)” e “Os dias que raiam (que nascem) sem sol”.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 4

Respostas:
a) Uma das figuras de linguagem que pode ser citada para configurar o segundo Rio de Janeiro é a metáfora “terra
de ninguém”, utilizada para caracterizar uma cidade em desordem generalizada. Outra figura de linguagem passível de citação seria a hipérbole “cada esquina é um Vietnã”, utilizada para caracterizar, com exagero, o contexto
violento fluminense.
b) O terceiro Rio de Janeiro é a caracterização da cidade “do dia a dia”, o “mundo real”, um contingente urbano
denso e complexo, tal qual as grandes metrópoles modernas. Essa caracterização afasta-se dos estereótipos,
propagados diariamente pela mídia, tanto o negativo, de cidade dominada pela violência e pelo tráfico de drogas,
quanto o positivo, de cidade maravilhosa, paradisíaca.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 5

Respostas:
a) A forma verbal “gostaria”, embora empregada no futuro do pretérito do indicativo, tem valor hipotético: expressa um
desejo do enunciador sobre a forma de as pessoas o verem. Já a forma verbal “acho”, no presente do indicativo,
expressa uma ação frequente (presente frequentativo), indicando a imagem negativa que a cartunista pensa que os
outros tenham dela.
b) No último quadrinho, o jogo de palavras “passarão e passarinho” sugere que, para o enunciador, as visões que
as outras pessoas têm dele são fugazes (por isso “passarão”), o que o torna alheio ao julgamento de outrem e
permite-lhe ver-se como Mário Quintana (livre como um passarinho).

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 6

Respostas:
a) A “síndrome de Jerusalém” está caracterizada no texto como um transtorno mental que reflete a real finalidade
das pessoas ao irem a Jerusalém: “ou é para serem crucificadas ou para crucificar os outros ou ambas as coisas.”
Essa segunda finalidade, “para crucificar os outros”, está relacionada diretamente à “reivindicação típica dos fanáticos: se julgo algo mau, elimino-o, (...)”.
b) Não. Na primeira ocorrência, “transparente” significa inofensivo / justo / igualitário — em oposição ao termo
“ameaçador”. Na segunda ocorrência, “transparente” significa “límpido / puro”.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 7

Respostas:
a) O título Sweet Home é uma redução da expressão em inglês Home Sweet Home (“Lar doce lar”), frase que sintetiza os ideais de felicidade da pequena burguesia mundial. A cena nacional e o contexto internacional estão,
assim, associados de forma inextricável. País capitalista periférico, o Brasil é constituído também por uma classe
média alienada, cujos valores se constituem em um decalque dos comportamentos e hábitos culturais dos países
centrais da ordem capitalista mundial (“Como estou bem nesta poltrona de humorista inglês.”).
Neste sentido, a voz lírica, presente no poema drummondiano, consciente da limitação e da estreiteza da vida
de classe média, ironiza justamente o caráter medíocre e inautêntico desta existência (“O jornal conta histórias,
mentiras...”). O verso final do poema expressa de forma límpida a visão crítica do eu lírico diante da sua mediania
social: “Ó bocejo de felicidade”.
b) A voz lírica afirma ironicamente que “a vida é um bruto romance”, ou seja, uma narrativa rebaixada, em certo
sentido, de qualidade duvidosa, e, por esta razão, “vivemos um folhetim sem o saber”, que, neste contexto, faz
referência ao caráter também melodramático e previsível da existência pequeno-burguesa.
Desta forma, não há verdadeiro “contraste simbólico” entre “bruto romance” e “folhetim”, conforme a questão
induz a pensar. “Folhetim” pode ser compreendido, no campo das formas literárias, como uma especificação de
um tipo de narrativa elementar e trivial que constitui a vida do homem comum, o seu “bruto romance”.
Porém, ampliando-se o campo semântico da expressão “bruto romance” para a concepção corrente de romance
como forma narrativa complexa e ambiciosa, a qual apresenta o conflito de um indivíduo também complexo e
problemático em choque com o todo social que o cerca, seria possível estabelecer uma oposição entre as duas
formas literárias supostamente diferentes citadas nos versos de Sweet Home.
Dizendo de outra forma, a vida seria composta por uma rede complexa e “bruta” de relações sociais em que o
pequeno-burguês alienado e refestelado em seus privilégios de classe acredita viver uma existência de folhetim,
uma narrativa sentimental com final feliz.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 8

Respostas:
a) Angústia apresenta um narrador-personagem cindido entre dois universos de valores. Por um lado, Luís da Silva,
descendente de uma decadente família da oligarquia rural de Alagoas, formou-se na esfera do mundo patriarcal
rural nordestino e pauta-se por valores tradicionais como “honra”, “fidelidade” e “dignidade”. Por outro lado, o
mundo mental da personagem está diretamente associado a suas aspirações de escritor e intelectual, ou seja,
homem marcado pelo esclarecimento. Leve-se ainda em conta que Luís da Silva concebe-se como um pobre-diabo, funcionário público medíocre e inexpressivo que nutre também sentimentos de desforra e vingança pessoal motivados pelo ciúme e pela inveja. O objeto central deste desejo materializa-se na figura de Julião Tavares
e culmina no assassinato do rival.
Esta composição contraditória de elementos psíquicos e morais está na base de sua percepção sobre o caráter
inautêntico e rebaixado dos indivíduos que o cercam, com particular destaque para Julião. Portanto, o ponto de
vista constitutivo de Angústia é marcado por uma profunda ambivalência em que a tensão brota desta contradição
insolúvel que caracteriza a psicologia de Luís da Silva.
b) Julião Tavares é filho da burguesia comercial de Maceió, ou seja, trata-se de um representante da classe dominante da cidade. Neste sentido, ele pode ser lido como uma metonímia da burguesia em geral, que, do ponto de
vista da luta social, é o inimigo a ser combatido e derrotado pela classe a que os homens comuns pertencem.
Julião Tavares é um sedutor de mulheres pobres, um espírito medíocre que confunde literatura com “literatice”,
pedante e arrogante, e seu comportamento está em franca oposição com os valores de Luís da Silva.
Portanto, Julião Tavares é, nas palavras do cronista, o inimigo do “patrimônio comum” composto pelos outros homens que têm seu comportamento orientado pela “dignidade que se preserva”, pela “honradez que se resguarda”
e pelo “sacrifício obscuro e cotidiano que se continua” de que Luís da Silva, sob certos aspectos, é um exemplo.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 9

Respostas:
a) No fragmento apresentado na questão, o narrador faz uma referência ao famoso conto de fadas conhecido como
João e Maria (Hänsel und Gretel), que relata as vicissitudes de um casal de irmãos que foram abandonados pelos
pais em uma floresta e cujo destino é acabar nas garras de uma bruxa que deseja devorá-los.
O sofrimento infantil presente na narrativa maravilhosa dialoga de forma profunda com as próprias agruras
que marcam a existência de Miguilim, que, de maneira mais ou menos consciente, identifica-se com as personagens da fábula. Miguilim mantém com a figura do pai uma relação marcada pela dureza e pela violência
constante. Exemplo deste complexo familiar está presente na ameaça paterna de amarrar a criança em uma
árvore no meio do mato. Desta forma, ao se lembrar do destino de João e Maria, próximo e similar ao seu, ele
tem vontade de chorar.
b) Guimarães Rosa opõe o termo “estória” aos termos “história” e “História”. Por outro lado, aproxima “estória” de
“anedota”, que é definida como um tipo de narrativa que exige “fechado ineditismo”. Neste sentido, Campo Geral
é uma “estória”, pois apresenta um caráter de invenção admirável em que estão presentes os elementos do
mundo maravilhoso do conto de fadas em choque com a dura realidade do sertão mineiro. Miguilim é uma criança
sensível e emotiva que possui uma capacidade de inventar histórias fantasiosas e únicas. Este “dom”, por sua
vez, espelha de certa forma o próprio estilo do autor de Grande Sertão: Veredas.
Além disso, a narrativa roseana em questão apresenta um caráter alegórico expressivo, relativo ao doloroso
processo de amadurecimento da criança que chega ao ponto de superar e ultrapassar os limites estreitos de sua
vida sertaneja, caminhando em direção a um mundo desconhecido e novo que ela vai desbravar na companhia
do Dr. José Lourenço do Curvelo.
Lembre-se ainda que, no fragmento, a anedota também seria marcada por um caráter fugaz e efêmero, traço
negativo que pode ser superado pelo seu aspecto de modelo exemplar de uma estrutura literária que permite o
mergulho na “poesia” e na “transcendência”, cuja melhor expressão se manifesta na polissemia do termo “graça”,
indelevelmente associado à anedota (“gracejo”, “dom sobrenatural” e “de atrativo”), elementos que constituem a
complexa rede narrativa da obra.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 10

Respostas:
a) A personagem presente em Terra Sonâmbula, de Mia Couto, que é estigmatizada pelo fato de ter uma irmã
gêmea, é Farida (mãe de Gaspar/Muidinga), cuja irmã chama-se Carolinda. No contexto ancestral de várias culturas humanas, o nascimento de gêmeas é um sinal de mau agouro e de desgraças futuras; por esta razão, ambas foram separadas no nascimento com o objetivo de evitar que uma delas tivesse que ser sacrificada seguindo
as regras de conduta da cultura moçambicana à qual elas estão associadas.
b) Romão Pinto, português de origem, era pai de criação de Farida, que foi violentada por ele. Desta forma, o
europeu colonizador, supostamente um “homem civilizado”, não passa de um estuprador. Em certo sentido, então, a violência cometida contra a figura feminina poderia ser lida como uma alegoria da própria relação colonial,
na qual a nação colonizada está submetida à brutal e violenta exploração por parte da metrópole. Mesmo após a
morte, Romão Pinto continua exercendo seu mando sobre os negócios em Moçambique, constituindo-se, então,
como um cadáver insepulto que também alegoriza a impossibilidade de superação efetiva da condição colonial
que ainda marca a existência de muitas nações, por exemplo, a de Moçambique.

Aqui você aprende. E passa.
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Aqui você aprende. E passa.
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COMENTÁRIO SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO
		
A prova de redação do vestibular Fuvest 2022 exigiu a elaboração de uma dissertação em prosa com base no
tema “As diferentes faces do riso”. Como nos anos anteriores, o candidato dispôs de uma boa coletânea de texto de
apoio tanto para a melhor compreensão do recorte temático definido pela proposta quanto para estimular a reflexão
sobre o problema tratado.
No texto 1 da coletânea, o pesquisador e escritor brasileiro Marcelo Gleiser destaca as reações fisiológicas e
psíquicas motivadas pelo riso e pelo humor como elementos de identidade entre as diferentes culturas humanas. O
filósofo francês Henri Bergson, no texto 2 da coletânea, observa a natureza social do riso seja pelo seu caráter utilitário, seja por seu sentido. No texto 3, o historiador Georges Minois pontua o caráter multiforme e ambíguo do riso,
transitando da mais pura alegria às expressões mais agressivas. Já o texto 4, em reportagem de Clara González
Freyre para o jornal El País, ressalta a função de crítica social e política do riso, tomando como exemplo a produção
do artista chinês Yue Minjun. Por fim, o texto 5, em máxima do falecido ator brasileiro Paulo Gustavo, configura o riso
como prática política ao defini-lo como “ato de resistência”.
A leitura crítica dos elementos fornecidos pela coletânea, além de outras ideias despertadas de seu repertório
pessoal, permite ao candidato construir uma hipótese de interpretação para orientar o desenvolvimento de seu ponto
de vista sobre os diferentes aspectos que configuram o riso, o humor na cultura humana. No tratamento do tema, o
redator poderia explorar algumas das seguintes reflexões:
–– O riso, como manifestação do humor nas suas mais diversas expressões, é marca própria da cultura humana, elemento de forte presença tanto nas interações sociais cotidianas quanto nas mais elevadas realizações artísticas (música,
artes plásticas, literatura, teatro, cinema, etc.).
–– A sabedoria popular, atestada por pensadores como Sigmund Freud, considera o riso como um remédio, fator necessário para garantir um psiquismo sadio, permitindo que o indivíduo possa achar graça de si mesmo como forma de
lidar com as pressões da vida em sociedade.
–– A expressão latina ridendo castigat mores (corrige os costumes sorrindo), ideia presente, por exemplo, nas obras
cômicas de Gil Vicente, permite refletir sobre o poder do humor no questionamento de valores, comportamentos e
hábitos sociais enraizados e prejudiciais às relações humanas. Esse caráter mais progressista do riso, no entanto,
tem como contraponto uma forma de humor reacionário, capaz de veicular preconceito de cunho racista, misógino,
homofóbico, xenofóbico, contribuindo para a sua naturalização no cotidiano. Essa tensão entre o sentido revolucionário e o reacionário do riso tem levantado debates acirrados sobre os limites éticos do humor e a questão da liberdade
de expressão.
–– Na esfera política, por meio da caricatura (memes, charges jornalísticas, comédias, poesias satíricas, etc.), o riso
exerce a crítica ao poder, escancarando suas contradições e mazelas. Por essa razão, não é incomum a perseguição
a humoristas em regimes autoritários, como o fizeram Hitler e Stálin.
Certamente há outras linhas de reflexão sobre o tema que podem ser exploradas. O mais importante é que o conteúdo selecionado para o trabalho argumentativo respeite o recorte temático (as diferentes faces do riso) e contribua,
de forma significativa e pertinente, para a elaboração de um consistente projeto de texto.
Para finalizar, vale lembrar que a questão tematizada, de relevância sociocultural e acessível ao candidato, foi, de
certo modo, oferecida como proposta de redação em nossos cadernos de estudo, em aula de análise de texto sobre
“efeitos de humor”.

Aqui você aprende. E passa.

