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Confira a lista de livros para  2018 do vestibular da FUVEST: 

Iracema ‐ José de Alencar 

Memórias póstumas de Brás Cubas ‐ Machado de Assis 

O cortiço ‐ Aluísio Azevedo 

A cidade e as serras ‐ Eça de Queirós 

Vidas secas ‐ Graciliano Ramos 

Minha vida de menina ‐ Helena Morley 

Claro enigma ‐ Carlos Drummond de Andrade 

Sagarana ‐ João Guimarães Rosa 

Mayombe ‐ Pepetela 

 

Veja a lista abaixo para o vestibular da UNICAMP. As obras marcadas em negrito são as que 

foram inseridas na lista atual. As demais já constavam da lista anterior. 

Poesia: 

– Luís de Camões, Sonetos. 

– Jorge de Lima, Poemas Negros (Livro distribuído pelo governo federal no PNBE). 

Contos: 

– Clarice Lispector, Amor, do livro Laços de Família. 

– Guimarães Rosa, A hora e a vez de Augusto Matraga, do livro Sagarana. 

– Monteiro Lobato, Negrinha, do livro Negrinha (Livro distribuído pelo governo federal no 

PNBE). 

– Machado de Assis, O espelho. 

Teatro: 

– Dias Gomes, O bem amado. 

Romance:  

– Aluísio Azevedo, O cortiço. 



– Camilo Castelo Branco, Coração, cabeça e estômago (Livro em domínio público). 

– Érico Veríssimo, Caminhos cruzados (Livro distribuído pelo governo federal no PNBE). 

– Mia Couto, Terra sonâmbula. 

Sermões: 

– Antonio Vieira:  

Sermão de Quarta-feira de Cinza – Ano de 1672; 

Sermão de Quarta-feira de Cinza – Ano de 1673, aos 15 de fevereiro, dia da trasladação 

do mesmo Santo; 

Sermão de Quarta-feira de Cinza – Para a Capela Real, que se não pregou por 

enfermidade do autor. 

 

Agora INITAU. 

A nova lista de leituras obrigatórias para os processos seletivos de 2016, 2017 e 2018 é a 

seguinte: 

• Poesia 

- Libertinagem (Manuel Bandeira) 

- O guardador de rebanhos (Fernando Pessoa) 

• Romance 

- Casa de pensão (Aluísio Azevedo) 

- Capitães da Areia (Jorge Amado) 

- O último vôo do flamingo (Mia Couto) 

• Contos 

- A hora e vez de Augusto Matraga (Guimarães Rosa) 

- Primeiro de maio e Vestida de preto (Mário de Andrade) 

- O alienista, Teoria do Medalhão, Uns braços e O enfermeiro (Machado de Assis) 

 

 

 

 



CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA MAIS PEDIDOS NO ENEM 

1. Interpretação de textos 

Questões com interpretação de textos são presentes em todas as áreas do conhecimento 
na prova do Enem. Muitas vezes, o próprio enunciado de uma questão possui a informação 
necessária para você respondê-la. Outras vezes, o entendimento de gráficos, infográficos e 
figuras, em geral, é fundamental para a resposta. Saiba mais sobre a interpretação de textos 
não verbais e a interpretação interpretação  de gráficos. A compreensão e interpretação da 
linguagem não literal também é importante. 

2.  Literatura 

Para a questões do Enem de Literatura, conhecimentos sobre gêneros literários e escolas 
literárias (ex: romantismo, arcadismo, etc.) são úteis. Não existe uma lista de leitura obrigatória 
para o Enem, então a interpretação de textos literários é muito importante. 

3.  Gêneros textuais 

Cada gênero textual possui características específicas de estilo e estrutura. Elas variam de 
acordo com a função social do texto. Por exemplo, um texto dissertativo-argumentativo tem a 
função de convencer sobre um posicionamento. Sua estrutura é formada por introdução, 
desenvolvimento e conclusão. 

4.  Linguística 

A Linguística é o estudo da Linguagem como ciência ,esteja  relacionada ou não  à norma culta 
da Língua Portuguesa. O Português do Brasil é um idioma rico em variedades. Vocabulários 
específicos e variantes linguísticas existem em cada grupo social e Estado do Brasil. 
A linguagem oral tem inúmeras variações em relação à norma culta da Língua Portuguesa. 
Elas fazem com que o discurso seja adequado a um público específico, e são um assunto 
importante para o Enem. Dentro de linguística, também estão os assuntos 
de morfologia, sintaxe e semântica. 

5.  Gramática 

A Gramática é a matéria de Português do  Enem que determina as regras para o uso da Língua 
Portuguesa. Em Gramática, estude quais são as classes de palavras, saiba identificar 
situações com ambiguidade e a relação entre os termos das frases e orações (sintaxe). É 
importante estudar orações coordenadas e orações subordinadas. 

 

 

 

https://geekiegames.geekie.com.br/signup?redirectPath=/agpzfmdlZWtpZWlkchkLEgxPcmdhbml6YXRpb24YooCE_qbe4REM/content-group/all/learning_object/558ae17e1830c9001360ff42&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_content=interpretacao%20de%20textos&utm_campaign=portugues%20enem
https://geekiegames.geekie.com.br/blog/interpretacao-de-texto/
http://geekiegames.geekie.com.br/blog/prova-gabarito-oficial-enem/
https://geekiegames.geekie.com.br/signup?redirectPath=/agpzfmdlZWtpZWlkchkLEgxPcmdhbml6YXRpb24YooCE_qbe4REM/content-group/all/learning_object/5510725689d63a0014035284&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_content=textos%20nao%20verbais%20conteudos%20portugues%20mais%20cem&utm_campaign=portugues%20enem
https://geekiegames.geekie.com.br/signup?redirectPath=/agpzfmdlZWtpZWlkchkLEgxPcmdhbml6YXRpb24YooCE_qbe4REM/content-group/all/learning_object/5510725689d63a0014035284&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_content=textos%20nao%20verbais%20conteudos%20portugues%20mais%20cem&utm_campaign=portugues%20enem
https://geekiegames.geekie.com.br/signup?redirectPath=/agpzfmdlZWtpZWlkchkLEgxPcmdhbml6YXRpb24YooCE_qbe4REM/content-group/all/learning_object/558ae17e1830c9001360ff42&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_content=interpretacao%20de%20textos&utm_campaign=portugues%20enem
http://geekiegames.geekie.com.br/blog/figuras-de-linguagem/
http://geekiegames.geekie.com.br/blog/figuras-de-linguagem/
https://geekiegames.geekie.com.br/signup?redirectPath=/agpzfmdlZWtpZWlkchkLEgxPcmdhbml6YXRpb24YooCE_qbe4REM/content-group/all/learning_object/54c90800582e9a0012c89949&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_content=materias%20de%20portugues%20que%20mais%20caem%20-%20literatura&utm_campaign=portugues%20enem
https://geekiegames.geekie.com.br/blog/category/literatura-brasileira-livros-fuvest/
https://geekiegames.geekie.com.br/signup?redirectPath=/agpzfmdlZWtpZWlkchkLEgxPcmdhbml6YXRpb24YooCE_qbe4REM/content-group/all/learning_object/54906fab67e5370012cba950&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_content=portugues%20materias%20que%20mais%20caem%20-%20generos%20textuais&utm_campaign=portugues%20enem
https://geekiegames.geekie.com.br/signup?redirectPath=/agpzfmdlZWtpZWlkchkLEgxPcmdhbml6YXRpb24YooCE_qbe4REM/content-group/all/learning_object/54c7e0eb1220550014b5ea16&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_content=materias%20de%20portugues%20que%20mais%20caem%20-%20linguistica&utm_campaign=portugues%20enem
https://geekiegames.geekie.com.br/signup?redirectPath=/agpzfmdlZWtpZWlkchkLEgxPcmdhbml6YXRpb24YooCE_qbe4REM/content-group/all/learning_object/55635d5fca719700238139ca&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_content=mat%C3%A9rias%20de%20portugues%20que%20mais%20caem%20no%20enem%20-%20gramatica&utm_campaign=portugues%20enem


PARA ESTUDAR: 

 

1.  Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português  

      Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, 

M.O.P., de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, 

carteiras profissionais e atestados de óbito, tudo para anular multas de trânsito. Amparado 

pela documentação fajuta de M.O.P., um motorista poderia alegar às Juntas 

Administrativas de Recursos de Infrações que ultrapassou o limite de velocidade para 

levar uma parente que passou mal e morreu a caminho do hospital.  

      O esquema funcionou até setembro, quando M.O.P. foi indiciado. Atropelara a 

gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado em que 

estava escrito aneurisma “celebral” (com l no lugar de r) e “insulficiência” múltipla de 

órgãos (com um I desnecessário em “insuficiência” — além do fato de a expressão médica 

adequada ser “falência múltipla de órgãos”).  

      M.O.P. foi indiciado pela 2a Delegacia de Divisão de Crimes de Trânsito. Na casa do 

acusado, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, a polícia encontrou um 

computador com modelos de documentos. 

                                                  Língua Portuguesa, n. 12, set. 2006 (adaptado) 

O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de 

escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, 

depreende-se que esse texto é um(a)  

 a) conto, porque discute problemas existenciais e sociais de um fraudador.  

 b) notícia, porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador.  

 c) crônica, porque narra o imprevisto que levou a polícia a prender um fraudador.  

 d) editorial, porque opina sobre aspectos linguísticos dos documentos redigidos por um 
fraudador.  

 e) piada, porque narra o fato engraçado de um fraudador descoberto pela polícia por 
causa de erros de grafia. 
 
 
2. 
 

 
 



A presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre um fato e evitar possíveis 

atos indesejados no local, tem como objetivo implícito  

 a) isentar o hotel de responsabilidade por danos causados aos hóspedes.  

 b) impedir a destruição das câmeras como meio de apagar evidências.  

 c) assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes.  

 d) inibir as pessoas de circular em uma área específica do hotel.  

 e) desestimular os hóspedes que requisitem as imagens gravadas.  
 

 

3. Apesar de 

      Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas 

apesar de. Gostar daquilo que é gostável é fácil: gentileza, bom humor, inteligência, 

simpatia, tudo isso a gente tem em estoque na hora em que conhece uma pessoa e 

resolve conquistá-la. Os defeitos ficam guardadinhos nos primeiros dias e só então, com a 

convivência, vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a dia. Você então descobre 

que ele não é apenas gentil e doce, mas também um tremendo casca-grossa quando trata 

os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que 

passa 20 dias por mês com TPM. E que ele ronca, e que ela diz palavrão demais, e que 

ele é supersticioso por bobagens, e que ela enjoa na estrada, e que ele não gosta de 

criança, e que ela não gosta de cachorro, e agora? Agora, convoquem o amor para 

resolver essa encrenca. 

                         MEDEIROS, M. Revista O Globo, n. 790, 12 jun. 2011 (adaptado). 

Há elementos de coesão textual que retomam informações no texto e outros que as 

antecipam. Nos trechos, o elemento de coesão sublinhado que antecipa uma informação 

do texto é  

 a) “Gostar daquilo que é gostável é fácil [...]”. 

 b) “[...] tudo isso a gente tem em estoque [...]”. 

 c) “[...] na hora em que conhece uma pessoa [...]”.  

 d) “[...] resolve conquistá-la.” 

 e)“[...] para resolver essa encrenca.” 
 
 
 



 

4. O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início 

do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em 

suas produções. Um traço do Surrealismo presente nessa pintura é o(a)  

 a) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 

 b) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para 
frente. 

 c) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 

 d) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 

 e) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 
 
 

5.  
 
 



As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do 

século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas 

vanguardas. A máscara remete à  

 a) preservação da proporção. 

 b) idealização do movimento. 

 c) estruturação assimétrica. 

 d) sintetização das formas. 

 e) valorização estética. 
 
 
 

6. À garrafa 

 

Contigo adquiro a astúcia 

de conter e de conter-me. 

Teu estreito gargalo 

é uma lição de angústia. 

 

Por translúcida pões 

o dentro fora e o fora dentro 

para que a forma se cumpra 

e o espaço ressoe. 

 

Até que, farta da constante 

prisão da forma, saltes 

da mão para o chão 

e te estilhaces, suicida, 

 

numa explosão 

de diamantes. 

 

PAES, J. P Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 

 

A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção 

literária contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se expressa por um(a)  

 a) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, manifesto na 
expressão “Por translúcida pões" 

 b) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, 
como se observa em “prisão da forma". 

 c) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, 
conforme expressa o verso “e te estilhaces, suicida". 



 d) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado 
pelos versos “numa explosão / de diamantes". 

 e) necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, 
simbolicamente comparada à “garrafa" a ser “estilhaçada". 

 

 

7. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 

sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. 

ROSA, J . G. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.  

 

No romance Grande sertão: veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de 

jagunço. A leitura do recho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de 

um(a) 

 a) diário, por trazer lembranças pessoais. 

 b) fábula, por apresentar uma lição de moral. 

 c) notícia, por informar sobre um acontecimento. 

 d) aforismo, por expor uma máxima em poucas palavras. 

 e) crônica, por tratar de fatos do cotidiano. 
 
 

8. Censura moralista 

 

Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, em crise. Comenta-se esta crise, 

por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta 

de familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em 

tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, num nunca acabar de 

problemas e de carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm 

dizendo que talvez não seja exatamente assim, que brasileiros leem, sim, só que 

leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E, também de um 

tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em 

leitura. 

 

LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 2013 

(fragmento). 

 

Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se 

frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora 

 a) ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de 

leitura. 



 b) critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de 

bibliotecas. 

 c) rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise 

de leitura. 

 d) questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de 

pesquisas acadêmicas. 

 e) atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por 

livros de qualidade. 
 
 
 

9. Em bom português 

 

No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria 

que a gente é apanhada (aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular 

como do plural: tudo é “a gente”). A própria linguagem corrente vai -se renovando e a cada 

dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas 

coisas, chamou minha atenção para os que falam assim: — Assisti a uma fita de cinema 

com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado! 

Não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. E irão ao banho de 

mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando 

guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, 

pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na 

calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de 

apresentar sua mulher.  

SABINO,F. Folha de S.Paulo, 13 abr. 1984 (adaptado). 

 

A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto 

exemplifica essa característica da língua, evidenciando que 

 a) o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. 

 b) a utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. 

 c) o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza diversidade geográfica. 

 d) a pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que 
pertence o falante. 

 e) o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em 
todas as regiões.  
 

 

10. FABIANA, arrepelando-se de raiva — Hum! Ora, eis aí está para que se casou meu 

filho, e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu 

filho que quem casa quer casa... Já não posso, não posso, não posso! (Batendo com o 



pé). Um dia arrebento, e então veremos!  

 

PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2012.  

 

As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação 

teatral, constituem 

 a) necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor 

 b) possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. 

 c) preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação. 

 d) exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. 

 e) imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. 

 


