
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS
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PROVA COMENTADA



A prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa avaliou a capacidade de leitura e escrita 
dos candidatos. Exigiu a compreensão de textos de diferentes gêneros, a reflexão sobre o funcionamento 
da língua e dos processos de produção discursiva e o exame de um repertório específico de textos 
literários, indicados na lista de livros do vestibular da Unicamp. Considerando as seis questões dissertativas, 
pode-se afirmar, com base no processo de correção e em algumas medidas estatísticas, que o grau de 
dificuldade da prova foi médio (três questões médias, duas fáceis e uma difícil). 
 
 
As questões 1, 2 e 3 de Literatura avaliaram alguns aspectos do fenômeno literário com foco nas relações 
possíveis entre ética, política e história, sem exigir do candidato conhecimentos específicos de crítica, 
historiografia ou teoria literárias. Em uma das questões, o candidato deveria discernir os elementos 
constitutivos do enredo na prosa de ficção de Guimarães Rosa, bem como identificar semelhanças entre os 
gêneros novela e parábola. Em outra questão, deveria considerar a relação entre o desejo feminino e o seu 
controle social e moral, a partir da análise de materiais linguísticos (a referência pronominal e a conjunção 
disjuntiva) constitutivos do poema de Ana Cristina César.  Por fim, o candidato deveria refletir sobre um dos 
traços característicos do romance de José Saramago, a saber, a ficcionalização da história, assim como dar 
especial atenção a uma particularidade lexical de um trecho da narrativa (deleatur), exercitando um 
procedimento básico do ato interpretativo: identificar a relação de sentido entre a parte e o todo do texto 
ficcional. Embora trabalhe com um universo mais específico de conhecimento, a prova de literatura não 
descuidou de questões linguísticas fundamentais para a construção das formas artísticas do dizer.   
 
 
As questões 4, 5 e 6 de Língua Portuguesa propuseram a discussão de alguns fenômenos linguísticos 
constitutivos de produções discursivas do universo acadêmico sobre fatos históricos e culturais significativos 
para a formação do candidato. Além de chamar a atenção para um texto que conjuga os gêneros charge, 
poema e crônica, a prova estimulou uma reflexão crítica sobre questões como participação social e 
democracia. De um modo geral, a prova de língua portuguesa exigiu do candidato fluência de leitura e de 
formulação escrita, observação das relações entre as palavras e seus efeitos de sentido e, por fim, a 
compreensão do funcionamento dos elementos de substituição e retomadas como recursos coesivos da 
linguagem.  

 



“Parábola: s.f. Narrativa alegórica que evoca, por comparação, valores de ordem superior, encerra lições de 
vida e pode conter preceitos morais ou religiosos.”  
(Caldas Aulete, Dicionário Aulete digital. Disponível em www.aulete.com.br/parabola. Acessado em 12/07/2018.) 

a) Considera-se que a novela “A hora e vez de Augusto Matraga” tem semelhanças com o gênero 
parábola. Justifique essa afirmação com base em elementos da cena final da narrativa, relacionando-os 
com a definição apresentada.  

 
b) A identidade da personagem Augusto Matraga passa por um processo de transformação ao longo da 

narrativa. Tal processo é deflagrado por um evento que divide a vida do protagonista em duas fases. 
Indique o evento responsável por esse processo de transformação da personagem e explique de que 
maneira ele afetou a sua identidade. 
 

Item do programa contemplado: leitura e análise da novela “A hora e a vez de Augusto Matraga”, de 
Guimarães Rosa, com destaque para o seguinte conteúdo programático:  elementos estruturais da narrativa 
(intriga e personagem). 

No item a, exigiu-se que o candidato identificasse as similaridades entre o conto de Guimarães Rosa e o 
gênero parábola. Para formular corretamente a resposta, era necessário reconhecer elementos estruturais 
da narrativa que permitem a aproximação entre o texto ficcional e a parábola, tal como é definida no verbete 
do dicionário. No item b, o candidato deveria identificar a peripécia ou o evento que reorientou a identidade 
narrativa do protagonista, com  forte impacto na construção da personagem. Portanto, pode-se afirmar que 
o objetivo da questão foi avaliar a capacidade cognitiva do candidato em recuperar a memória de leitura do 
enredo da obra para refletir sobre o seu gênero e a dimensão existencial da personagem. 
 

a)

Na cena final da novela de Guimarães Rosa, a personagem Augusto Matraga confronta Joãozinho Bem-
Bem, chefe de um bando de cangaceiros, para proteger uma família de sertanejos. Em nome da justiça e de 
valores religiosos, Matraga se sacrifica e cumpre seu périplo de redenção ao longo da narrativa, ao se 
colocar do lado dos mais fracos e humilhados. Nota-se, portanto, que a conversão de opressor em defensor 
das pessoas vulneráveis, situação vivida pelo protagonista, apresenta uma lição de vida e aproxima o conto 
da narrativa exemplar. 

b)

O evento diz respeito à passagem em que Augusto Matraga é atacado por seus antigos capangas, a mando 
do Major Consilva. Espancado e marcado a ferro em brasa pelos capangas, Matraga, ao atirar-se de um 
barranco com o intuito de fugir de seus algozes, é salvo por um casal de pretos, que o acolhe durante o 
período de sua convalescença. A partir desse episódio (a surra e o acolhimento na casa dos pretos), a 
personagem faz um voto de levar uma vida virtuosa, abandonando seus vícios e, sobretudo, uma existência 
marcada pelo desrespeito aos mais pobres e às mulheres.  



O nível de dificuldade da questão foi médio, como indicam os dados do gráfico acima. Todavia, a Banca 
Elaboradora previa que a questão seria de fácil resolução. Em parte, certo nível de dificuldade se justifica, 
tendo em vista que a questão exige o reconhecimento dos gêneros textuais, suas características e 
estrutura. Se a definição de parábola, fornecida no enunciado, contém elementos suficientes para se 
estabelecer a conexão desse gênero com o texto ficcional, os elementos estruturais da narrativa só 
poderiam ser recuperados caso o candidato efetivamente tivesse lido o conto, o que talvez explique o 
número expressivo de notas zero (40,5%). Isso quer dizer que para 19% dos candidatos, que obtiveram a 
nota máxima (4), e, portanto, foram exitosos na formulação da resposta, a memória do enredo fez toda a 
diferença. Cumpre registrar que a questão apresentou um excelente índice de discriminação dos 
candidatos, separando aqueles que realmente demonstraram ter compreendido o excerto citado e o 
enunciado dos itens a e b, além de revelar claramente terem lido a novela, daqueles que justamente 
demonstraram falta de leitura da obra literária e dificuldade para estabelecer relações entre distinções 
conceituais (a definição de parábola, a noção de evento) e o percurso narrativo. 
 

Atrás dos olhos das meninas sérias 
 

Mas poderei dizer-vos que elas ousam? Ou vão, por injunções muito mais sérias, 
lustrar pecados que jamais repousam? 
 
O texto acima encontra-se no livro A teus pés, de Ana Cristina Cesar. Leia-o atentamente e responda às 
questões. 
 
a) Indique a quem se referem, no texto, a segunda pessoa do plural (“vos”) e a terceira pessoa do plural 

(“elas”). 
 
b) Por meio da partícula “Ou”, o poema estabelece uma alternativa entre duas situações: a ousadia e a 

ação de “lustrar pecados”. Explique de que maneira a primeira situação é diferente da segunda, levando 
em consideração o título do poema. 

 

Item do programa contemplado: leitura e análise do poema “Atrás dos olhos das meninas sérias”, do livro A 
teus pés, de Ana Cristina Cesar, com destaque para os seguintes conteúdos programáticos: morfossintaxe 
e interpretação do gênero poesia. 
 



No item a, solicita-se a identificação dos referentes dos pronomes “vos” e “elas”. Ou seja, a quem se dirige o 
texto (o leitor, interlocutor) e de quem se fala (as meninas sérias). No item b, pede-se a explicação da 
diferença entre as duas situações a que o poema se refere – a resposta pressupunha a leitura atenta de 
todo o poema. O candidato deveria, portanto, articular a leitura disciplinada e interpretativa do poema com a 
análise objetiva de sua materialidade linguística. Em suma, a questão mobilizou competências e habilidades 
comuns às áreas dos estudos literários e de língua portuguesa.  

a)

O pronome de segunda pessoa do plural (“vos”) remete ao(s) interlocutor(es), isto é, ao(s) leitor(es) em 
potencial do poema ou do livro . A terceira pessoa (“elas”) se refere às “meninas sérias” indicadas no título. 

b)

O título do poema alude à postura de seriedade que caracterizaria determinado tipo de “meninas”. A 
expressão “menina séria” pode qualificar tanto um comportamento psicológico e social quanto um 
comportamento moral. O poema pergunta se, apesar dessa aparência de seriedade, ou seja, para além do 
recato característico de determinadas meninas, não haveria uma “ousadia”, uma coragem de romper com 
as convenções, um ímpeto de realização do desejo. Na sequência, após a partícula “Ou”, o poema indaga 
se, por razões aparentemente mais “sérias” (socialmente impostas ou legitimadas), tais meninas não 
cultivariam “pecados que jamais repousam”, ou seja, não renovariam uma inquietação permanente 
relacionada ao desejo, de ordem moral (“pecado”) ou existencial (“que jamais repousam”). Comparando 
uma situação com a outra, a ousadia remete à transgressão, a um desvio da “seriedade” como valor moral, 
enquanto “lustrar pecados” remete à contenção do desejo. O poema busca destacar a natureza do desejo 
feminino, submetido a um controle social e moral. 
 
 

 
 

O nível de dificuldade da questão foi médio – apenas 9,5% de candidatos zeraram, 5,2% obtiveram nota 
máxima e 28,9%, nota 2 –, o que confirmou a expectativa da Banca Elaboradora.  No item a, pede-se a 
identificação dos referentes dos pronomes. Embora o uso de -vos seja raro nos dias de hoje, seu referente 
pode ser encontrado por exclusão; já o pronome elas só pode ter como referente “as meninas sérias” 
(mesmo quem não leu o poema todo poderia localizar o referente no título do poema). Para responder a 
esse item, alguns conhecimentos de morfologia e sintaxe deveriam ser mobilizados na leitura do poema.  
O item b pode ser considerado difícil, uma vez que o candidato precisaria ler com atenção o poema para 
recuperar as alternativas – entre a ousadia (realizar o desejo) e o recolhimento (ficar somente lustrando 
pecados) – que sugerem juízos morais conflitantes e provavelmente aludem a um contexto erótico.  A 
conjunção disjuntiva “ou” é um elemento linguístico decisivo para discernir aquilo que é específico em cada 



situação apresentada. A atenção à função sintática dessa conjunção, com implicações expressivas para a 
interpretação do poema, implicou a leitura em um nível de complexidade maior do que o que foi solicitado 
no item a.  
 
 

(...) Recordo-lhe que os revisores são gente sóbria, já viram muito de literatura e vida, O meu livro recordo-
lhe eu, é de história, Assim realmente o designariam segundo a classificação tradicional dos géneros, 
porém, não sendo propósito meu apontar outras contradições, em minha discreta opinião, senhor doutor, 
tudo quanto não for vida, é literatura, A história também, A história sobretudo, sem querer ofender,  
(José Saramago, História do cerco de Lisboa. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha de São Paulo, 2003, p.12.) 
 

(...) O que você quer dizer, por outras palavras, é que a literatura já existia antes de ter nascido, Sim senhor, 
como o homem, por outras palavras, antes de o ser já o era. Parece-me um ponto de vista bastante original, 
Não o creia, senhor doutor, o rei Salomão, que há muito tempo viveu, já então afirmava que não havia nada 
de novo debaixo da rosa do sol. 
(Idem, p.13.) 
 
(...) Então o senhor doutor acha que a história e a vida real, Acho, sim, Que a história foi vida, real, quero 
dizer, Não tenho a menor dúvida, Que seria de nós se não existisse o deleatur, suspirou o revisor. 
(Idem, p.14.) 
 
a) Nos excertos acima, revisor e autor discutem uma questão decisiva para a escrita do romance de José 

Saramago. Identifique essa questão, presente no diálogo entre as duas personagens, e explique sua 
importância para o conjunto da narrativa. 
 

b) No terceiro excerto, o revisor utiliza a palavra deleatur. O que significa essa expressão e por que ela é 
tão importante para o revisor? 

 

Item do programa contemplado: leitura e análise do romance História do cerco de Lisboa, de José 
Saramago, com foco nos seguintes conteúdos programáticos: prosa ficcional e interpretação.
O item a pede que o candidato reconheça uma questão mais abstrata que se coloca como essencial para a 
escrita de um romance – em especial para um romance histórico: as relações entre a representação (a obra 
literária) e a realidade (os fatos narrados). O item b combina a decifração do significado de uma palavra 
(deleatur) com a identificação da importância que aquilo que ela designa (a inserção do “erro” pelo revisor) 
tem na construção do romance. A questão aborda um dos traços característicos da obra de José Saramago, 
a saber, os vínculos entre ficção e realidade, traço esse que enseja discussões de ordem filosófica. Além 
disso, ao propor a análise de um item lexical (a palavra deleatur), a questão faz emergir mais um traço da 
obra de Saramago: o fenômeno muito caro ao escritor de fazer com que sua escrita, por meio de uma 
palavra, instaure uma reflexão sobre o próprio ato de escrever o romance.  

a) (2 pontos) 
A questão central, retomada em alguns momentos do romance, diz respeito às relações entre ficção e 
história, isto é, se são coisas distintas ou se guardam alguma semelhança entre si. Essa questão é 
fundamental, na medida em que o romance é uma rescrita ficcional de um fato marcante na história de 
Portugal: a retomada de Lisboa pelos portugueses. O que está em jogo é tanto a legitimidade do discurso 
ficcional quanto o significado da escrita literária para a interpretação da vida humana. Não por acaso, o 
revisor estabelece uma diferença entre literatura e vida, afirmando que tudo que não é vida, é literatura.  
 
b) (2 pontos) 
“Deleatur” significa apagar, corrigir ou emendar, sendo um sinal utilizado pelos revisores de textos para 
indicar supressão de letras, palavras ou períodos. Ao substituir um “sim”, dado pelos cruzados ao rei de 



Portugal, por um “não”, no episódio da tomada de Lisboa dos Mouros, o revisor introduz, no livro do 
historiador, um “erro” que permitirá a escrita de uma nova versão do fato histórico, além de tornar possível 
uma reorientação ética e amorosa da vida pessoal do próprio revisor.  
 
 

 
 

Essa questão teve um alto índice de dificuldade, pois 40,2% do candidatos zeraram, o que confirma a 
expetativa da Banca Elaboradora.  Esse índice se explica em virtude da habilidade solicitada, a saber, a 
capacidade de relacionar de forma consistente a parte (os excertos citados da obra) ao conjunto da 
narrativa. O item a foi o mais difícil, porque exigiu uma operação analítica de caráter complexo e mais 
abstrato: identificar no diálogo das personagens um problema que percorre a estrutura da narrativa, isto é, o 
vínculo entre ficção e realidade. O item b trata do deleatur: embora diminuto item lexical, é um elemento 
decisivo do enredo, pois nele vislumbra-se a própria possibilidade da escrita do romance ou de uma nova 
versão da história do Cerco de Lisboa. Apesar do número expressivo de notas zero, deve-se registrar que a 
questão apresentou um índice bom de discriminação dos candidatos no eixo de notas de 0 a 4.  Se 40,2% 
dos candidatos não souberam responder aos dois itens da questão, em contrapartida, mais da metade dos 
candidatos foi distribuída na escala de 0,5 a 4 pontos, indicando uma gradação de conhecimentos quanto 
ao que foi solicitado.  
 
 

O texto a seguir, publicado junto com a charge abaixo, foi escrito em homenagem a Marielle Franco, mulher 
negra, da favela, socióloga, vereadora do Rio de Janeiro. Defensora dos Direitos Humanos, Marielle foi 
morta a tiros no dia 14 de março de 2018, no Estácio, região central da cidade.  

 
 



O luto por Marielle me conduz ao poema A flor e a náusea de Carlos Drummond, cada dia mais atual, nos 
lembrando que “o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, 
alucinações e espera”. Ele pergunta: “Posso, sem armas, revoltar-me?”. O inimigo está com a faca, o queijo, 
os fuzis e as balas na mão, o que aumenta nosso sentimento de impotência. Drummond me mostra a flor 
furando “o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio” e, dessa forma, “me salvo e dou a poucos uma esperança 
mínima”. A poesia, território onde os assassinos não entram, tem esse poder milagroso de colocar ao nosso 
alcance a arma da razão com muita munição de esperança.  
(Adaptado de José Ribamar Bessa Freire, “Uma toada para Marielle: a flor que fura o asfalto”. A charge de Quinho foi encontrada na 
internet pelo autor da crônica. Disponível em http://www.taquiprati.com.br/cronica/1387-uma-toada-para-marielle-a-flor-que-fura-o-
asfalto. Acessado em 03/09/2018.) 

 
a) Segundo o dicionário Michaelis, “estar com a faca e o queijo na mão” significa “ter poder amplo e 

irrestrito”. Como isso aparece no trecho da crônica e na charge? 
 
b) Como a ideia de “munição de esperança” está expressa na charge e no poema citado?   
 

Itens do programa contemplados: Funcionamento social da língua e processos de significação. No item a, o 
candidato deveria reconhecer a pertinência do uso de uma expressão popular (“estar com a faca e o queijo 
na mão”) em um contexto específico, e explicar como essa expressão dialoga com o tema da crônica e da 
charge. No item b, o candidato deveria elucidar uma expressão cunhada pelo poeta (“munição de 
esperança”) e explicar sua relevância para a interpretação da ilustração. O principal objetivo da questão era 
fazer com que os candidatos reconhecessem que a linguagem figurada (metafórica) ocorre não só em 
textos literários, mas também em textos jornalísticos, como a crônica, e mesmo como imagem, o que ocorre 
na charge. 

a) (2 pontos) 
Na crônica, o poder do inimigo é referido na resposta à pergunta do poema de Carlos Drummond de 
Andrade: “Posso, sem armas, revoltar-me?”. A identificação desse poder conduz a um aumento do 
sentimento de impotência frente à violência denunciada. Já na charge, esse poder de vida e de morte está 
ilustrado no segundo quadro, que mostra a moça-flor sendo despedaçada por uma bala. 
  
b) (2 pontos) 
Na charge, a esperança aparece nos dois últimos quadros, que mostram, respectivamente, a flor tornando a 
brotar e se multiplicando em muitas outras. No poema, Drummond fala do milagre de uma flor feita poesia, 
capaz de romper o asfalto, e trazer esperança, mesmo que pouca. 
 
 

http://www.taquiprati.com.br/cronica/1387-uma-toada-para-marielle-a-flor-que-fura-o-asfalto
http://www.taquiprati.com.br/cronica/1387-uma-toada-para-marielle-a-flor-que-fura-o-asfalto


Pela previsão da Banca, a questão seria fácil. Uma avaliação geral das respostas dos candidatos confirma a 
expectativa: cerca de 50% das notas ficaram entre 3 e 4, possivelmente dada a referência explícita à flor do 
poema – trazida pela crônica – e à imagem da flor ilustrada na charge com o rosto de Marielle Franco. 
Poucos candidatos conseguiram acertar a questão por inteiro, o que indica dificuldades na compreensão de 
um texto essencialmente figurativo e na identificação de trechos que pudessem explicar as metáforas 
usadas (aspectos explorados respectivamente nos itens a e b da questão). A questão foi avaliada como fácil 
e teve um bom índice de discriminação, segundo os dados estatísticos da Comvest. 

Alguém já escreveu que a internet é um instrumento democrático. Tomada ao pé da letra, essa afirmação é 
falsa. Eu gostaria de corrigi-la, acrescentando: a internet é um instrumento potencialmente democrático. 
Para fazer uma pesquisa navegando na web, precisamos saber como dominar os instrumentos do 
conhecimento: em outras palavras, precisamos dispor de um privilégio cultural que é ligado ao privilégio 
social.  
As escolas precisam da internet, mas a internet precisa de uma escola onde o ensino real acontece. A 
internet não apenas faz referência aos livros, mas pressupõe livros. A leitura fragmentada em palavras e 
frases isoladas do contexto integral sempre foi parte da leitura de cada um, mas o livro é o instrumento que 
nos ensina a dominar a extraordinária velocidade da internet – para ser capaz de usá-la, você precisa 
aprender a “ler devagar”.  
Não consigo imaginar que alguém possa aprender sozinho, sem modelos, a prática profundamente artificial 
da leitura lenta. Daí a internet pressupor não apenas os livros, mas também aqueles que ensinam a ler 
livros — ou seja, professores em carne e osso.  
(Adaptado de “Carlo Ginzburg: a internet é um instrumento potencialmente democrático”. Disponível em 
http://www.fronteiras.com/artigos/carlo-ginzburg-a-internet-nao-apenas-remete-aos-livros-como-tambem-pressupoe-livros-1427135419. 
Acessado em 02/09/2018.) 

 
a) De que argumentos o autor se vale para refutar a afirmação de que a internet é um instrumento 

democrático? 
 

b) Explique por que a internet pressupõe “professores em carne e osso” e livros. 
 
 

Item do programa contemplado: Processos de significação. 
O objetivo da questão era levar o candidato a refletir sobre a organização discursiva e as estruturas 
linguísticas exploradas pelo autor na exposição de suas ideias sobre o potencial democrático da internet 
para a educação. O item a pede que o candidato reconheça o significado de democracia que o texto 
pressupõe, esclarecendo que, no caso da internet, não se pode falar de uma democracia de fato. O item b 
requer o reconhecimento da expressão “leitura lenta”, para se justificar a necessidade do ensino da leitura 
por professores de “carne e osso” . Em ambos os casos, o candidato deveria ter em vista os processos de 
significação, as relações de sentido entre enunciados e entre palavras, habilidades importantes em todos os 
domínios do conhecimento. 
 
 

a) (2 pontos) 
O autor afirma que a internet é apenas potencialmente democrática. Para usar a internet são necessários: o 
domínio dos instrumentos do conhecimento (ou a aprendizagem da leitura e da escrita /o acesso a escolas) 
e, evidentemente, o acesso à internet. Ambas as condições estão associadas a privilégios culturais e 
sociais.  
 
b) (2 pontos) 
A utilização da internet pressupõe professores de carne e osso para o ensino da leitura. Segundo  o autor, 
não se aprende a ler naturalmente; aprende-se devagar, e é preciso saber ler para navegar na web. Além 

http://www.fronteiras.com/artigos/carlo-ginzburg-a-internet-nao-apenas-remete-aos-livros-como-tambem-pressupoe-livros-1427135419


disso, são os livros, cujo uso se aprende na escola, que ensinam a dominar a leitura fragmentada e rápida 
da internet. 
 
 

O índice de dificuldade da questão foi médio, correspondendo à expectativa inicial da Banca Elaboradora. 
No que diz respeito ao índice de discriminação, a capacidade efetiva de classificar o conjunto dos 
candidatos, a questão teve um bom desempenho. As notas extremas apresentaram números muito 
próximos ( 5,4 e 4,3), sendo que na escala de 0,5 a 3,5 distribuíram-se os percentuais restantes sem 
diferenças expressivas entre si.  
O autor deixa claro que uma boa educação ainda é um privilégio social, não acessível a toda a população. 
Também é claro que o acesso à internet não existe para todos. No item a, a pergunta solicita do candidato  
os argumentos de refutação; entretanto, muitos candidatos apresentaram como resposta o final do primeiro 
parágrafo do texto, reproduzindo: “precisamos dispor de um privilégio cultural que é ligado ao privilégio 
social”. Não foram poucos os candidatos que, em resposta ao item b, indicaram as aulas em vídeo como 
aulas com professores em carne e osso..., mostrando um desconhecimento da expressão ou uma 
desconsideração do que o autor afirma no segundo parágrafo: que a internet pressupõe “uma escola onde o 
ensino real acontece”. 
 

O xeque-mate - do persa shāh māt: o rei está morto - ocupa uma função controversa nas leis do jogo de 
xadrez. Trata-se de uma expressão que designa o lance final - é quando um dos reis não tem mais qualquer 
possibilidade de movimento. De saída, e nisso consiste o primeiro traço de ambivalência da expressão, a 
rigor, o rei não morre. Pode-se dizer até que o rei agoniza - mas de seu destino quase nada sabemos. Em 
resumo, o xeque-mate é exatamente, negando o que enuncia a expressão, o lance anterior ao que 
podemos chamar de morte. Diferentemente do senso comum, que vê grandeza naquele que luta até o 
último instante - a saber, até a morte -, o jogador de xadrez deve ter a medida de seu esforço. Saber 
abandonar uma partida no momento certo, portanto, é uma demonstração de domínio da própria derrota. A 
morte, por jamais tornar-se concreta, fica sendo pura potência. Talvez seja este caráter inacabado - o jogo 
acaba sempre antes de acabar - que concede, afinal, ao jogo de xadrez, na forma de rito, a possibilidade de 
um eterno recomeçar.  
(Adaptado de Victor da Rosa, “Xeque-mate”. Disponível em http://culturaebarbarie.org/sopro/verbetes/xequemate.html. 
Acessado em 04/09/2018.) 
 

a) Victor da Rosa afirma que há uma ambivalência na expressão “xeque-mate”. Explique-a. 
 
b) Explique, com dois argumentos, por que a posição do autor quanto à grandeza do jogo de xadrez 

contraria o senso comum. 

http://culturaebarbarie.org/sopro/verbetes/xequemate.html


Item do programa contemplado: o texto argumentativo e seu funcionamento.  
 
O objetivo da questão era instar o candidato a refletir sobre o tema geral do texto a partir de duas 
dimensões: no item a, para explicar a ambivalência na expressão “xeque-mate”, o candidato precisaria 
relacionar o significado etimológico (literal e histórico) dessa expressão à situação em que é utilizada, o 
movimento do jogo de xadrez que ela designa; no item b, o candidato deveria reconstituir, a partir do texto, 
os lances e objetivos de um jogo de xadrez. 

a) (2 pontos) 
A expressão “xeque-mate” significa literalmente “o rei está morto”. Contudo, embora a partir desse momento 
o jogo de xadrez esteja paralisado, o rei não morre de fato. Ou seja, o xeque-mate é o lance que encerra o 
jogo, impondo ao rei o abandono da luta, mas não a sua morte.  
 
b) (2 pontos) 
Contrariando o senso comum, que considera que a grandeza está em lutar até a morte, no jogo de xadrez a 
grandeza consiste em saber o momento certo de abandonar a luta (saber quando abandonar uma partida é 
uma forma de dominar a própria derrota). Como no xadrez a morte não se concretiza, o jogo permanece, de 
certo modo, inacabado e, portanto, pode sempre recomeçar.  
 

Embora a questão tenha sido considerada difícil pela Banca Elaboradora, acabou por se revelar uma 
questão fácil, com mais de 60% de notas entre 3 e 4. As respostas mostraram que a grande maioria 
entendeu o que era solicitado no item a, mas teve dificuldade na elaboração de um esclarecimento da 
ambivalência da expressão, o que pode ter levado a um número expressivo de notas 2,5 e 3,5. Com relação 
ao item b, ofereceu mais dificuldade o reconhecimento do caráter inacabado do jogo como o que permite o 
eterno recomeçar. A questão mostrou bom índice de discriminação dos candidatos na escala de notas, isto 
é, manteve, como as demais questões, uma distribuição consistente dos candidatos na escala de notas, o 
que é desejável, considerando que o vestibular é uma prova de natureza classificatória.  
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