LITERATURA EM LINGUA PORTUGUESA
26. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
seguintes afirma<;oes sobre a pe<;a Hamlet, de
William Shakespeare.
( ) Hamlet e incitado pelo espectro do pai a
vingar sua morte e busca descobrir por
quern o pai foi assassinado.
( ) Rei Claudio oferece recompensa a quern
descobrir o assassino do irmao.
( ) Hamlet finge-se de louco como forma de
vingar a morte do pai.
( ) Ofelia aceita o conselho de Hamlet e vai
para um convento.
A sequencia correta de preenchimento dos
parenteses, de cima para baixo, e

(A) V - F - V - F.

27. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
seguintes afirmac;oes sobre o romance Ursula,
de Maria Firmina dos Reis.
( ) 0 romance e narrado em primeira pessoa
por Ursula, jovem negra escrava, que
aprendeu a ler com a patroa, D. Susana.
( ) Adelaide e a menina pobre que busca
ascensao social atraves do casamento,
como muitas mulheres faziam na epoca.
( ) A crftica ao modelo patriarcal esta
especialmente centrada nas figuras de
Tancredo e de seu pai.
( )0
romance
caracteriza-se
como
transgressor
prodw;:ao romanesca do
periodo, ao apresentar Tulio e Antero como
sujeitos constitufdos de humanidade.

a

A sequencia correta de preenchimento dos
parenteses, de cima para baixo, e

(B) V - V - F - V.

(D) F - F - V - V.

(A) V - V - F - F.
(B) V - F - F - V.
(C) F - V - V - V.

(E) V - V - V - F.

(D) F - F - V - V.
(E) V - V- V - F.

(C) F - V - F - F.

28. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirma<;oes sobre o Partenon Literario.
( ) Foi um empreendimento cultural, inaugurado em 1868, responsavel por 20 anos de atividades
culturais no Rio Grande do Sul.
( ) Publicou, durante uma decada, a Revista Mensa! do Partenon Literario.
( ) Contribuiu para a implanta<;ao do Regionalismo, adotando o tipo humano rural como base da
representac;ao artfstica.
( ) Inspirou-se no Romantismo de Jose de Alencar como forma de construc;:ao da identidade sul-riograndense.
A sequencia correta de preenchimento dos parenteses, de cima para baixo, e

(A) V - V - F - F.
(B) V - V - V - V.
(C) V - V - F - V.
(D) F - F - V - V.
(E) F - F - V - F.
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Instru�o: As quest6es 29 e 30 referem-se a obra de Machado de Assis.
29. No livro de contos Papeis avulsos, "a recusa assfdua dos mitos", conforme Alfredo Bosi assinala em
ensaio sobre a obra machadiana, manifesta-se na crftica a teorias e a pretensas verdades, que sao
satirizadas.
A respeito dessa crftica nos contos, considere as afirma<;oes abaixo.
I -

Ha, em "A chinela turca", a hist6ria de Duarte, um jovem escritor responsavel pela cria<;ao de
obras renovadoras da tradic;ao literaria, no entanto nao reconhecido pela crftica, que privilegia
apenas os autores consagrados.

II -

Ha, em "O segredo do Bonzo", os personagens Patimau e Languru, considerados "grandes ffsicos

e fil6sofos", que arrastam consigo multidoes e "pessoas capazes de dar a vida por eles", pelas
ideias que divulgam, tais como a origem dos grilos e o princfpio da vida futura, contido na gota
de sangue de uma vaca.
III - Ha, em "A serenfssima Republica", conto cujo tftulo se refere ao nome de uma sociedade de
aranhas falantes, um governo que adotava um sistema eleitoral em que bolas corn os nomes dos
candidatos eram postas dentro de um saco, de onde se extrafam anualmente um certo numero
de eleitos para as carreiras publicas.
Quais estao corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

30. Em Papels avu/sos, ha pouca a<;ao, predominando exposl<;ao de doutrinas sobre o comportamento
humano, por meio do dialogo ou da fala de um personagem que assume a narrac;ao.
Esse recurso formal pode ser observado em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"O alienista" e "A chinela turca".
"A serenfssima Republica" e "Uma visita de Alcebfades".
"O segredo do Bonzo" e "D. Benedita".
"O emprestimo" e "Verba testamentaria".
"Teoria do medalhao" e "O espelho".

31. Considere as seguintes afirmac;oes sobre os romances abalxo.
I - A personagem Bertoleza, de O corti90, representa um entrave as ambic;oes de Joao Romao de
ascender socialmente, razao pela qual ele planeja devolve-la ao seu antigo senhor, na condi<;ao
de escrava que era.
II - Euclides da Cunha narra, em "A luta", terceira parte de Os sertoes, as formas de organiza<;ao e
as estrategias de combate dos sertanejos, liderados por Antonio Conselheiro, que derrotam o
Exercito Republicano.
III- 0 personagem Ricardo Cora<;ao dos Outros, em Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima
Barreto, e um musico popular, que goza da estima da mais alta sociedade carioca, por ser a
expressao caracterfstica da alma nacional.
Quais estao corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
16

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, Ii e III.
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32. Leia as seguintes afirmac;oes sabre os sonetos "Horas rubras" e "Suavidade", de Florbela Espanca.
I - Em ambos os sonetos, o sujeito lfrico discute o fazer poetico, ao lado da tematica amorosa.

II - Em "Horas rubras", o sujeito lfrico fala do amor sensual.
III- Em "Suavidade", o sujeito Ifrico fa la do amor fraternal.
Quais estao corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

33. No bloco superior abaixo, estao listados movimentos literarios brasileiros; no inferior, caracterfsticas
desses movimentos.
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

1.
2.
3.

Barraco
Romantismo
Modernismo

( ) Utiliza manifestos coma grande meio de divulgac;ao das intenc;oes esteticas e ideol6gicas.
( ) Caracteriza-se como retorno a uma intensa religiosidade.
( ) Procura configurar os dilemas e as contradic;oes do ser humano.
( ) Busca a identidade nacional coma tematica, mantendo a forma conforme o padrao europeu.
A sequencia correta de preenchimento dos parenteses, de cima para baixo, e

(A) 3 - 1 - 1 - 2.
(B) 2 - 3 - 1 - 3.
(C) 3 - 1 - 2 - 2.
(D) 2 - 3 - 3 - 1.
(E) 3 - 1 - 3 - 2.
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34 . Considere o poema abaixo, de Oswald de Andrade, do livro Pau-Brasil, de 1925.
RIQUEZAS NATURAIS
Muitos metaes pepinos romans e figos
De muitas castas
Cidras limoes e laranjas
Uma infinidade
Muitas cannas dac;ucre
Infinite algodam
Tambem ha muito paobrasil
Nestas capitanias
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmac;oes sobre o poema.
( ) Insere-se no contexto do primitivismo das vanguardas do Modernismo brasileiro, remetendo
particulam,ente as propostas do Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade.
( ) Constr6i imagens incompatfveis com os ideais de progresso e civilizat;ao, trazidos pelas vanguardas
europeias, inspiradoras do Modernismo brasileiro.
( ) Reforc;a os elementos naturais da paisagem, remetendo a "car local", tal coma o nacionalismo presente
em Jose de Alencar e Gonc;alves Dias.
( ) Descreve a exuberancia da natureza tropical, apropriando-se de maneira par6dica dos discursos dos
primeiros cronistas, que alardeavam as belezas naturais das terras recem-descobertas.
A sequencia correta de preenchimento dos parenteses, de cima para baixo,

e

(A) F - V - F - F.
(B) V - F - F - V.
(C) V - F - V - V.
(D) F - F - V - F.

(E) V - V - F - V.

Instruc;ao: As questoes 35 e 36 referem-se a obra Sao Bernardo, de Graciliano Ramos.

35. Assinale a alternativa correta a respeito do romance.
(A) 0 romance inicia com uma discussao sabre o processo de escrita, que o narrador delega a pessoas
cultas, par julga-las mais capazes de representar literariamente os modos de falar da gente do
sertao.
(B) Paulo Hon6rio, apesar da realidade hostil e da decadencia moral e material que se abate sobre
ele, registra, ao escrever suas mem6rias, as amizades que acumulou ao longo da vida, o amor e
a harmoniosa convivencia ao lado da esposa Madalena.
(C) 0 sentimento de posse e de propriedade por bens materiais domina a personalidade de Paulo
Honoria, estendendo-se as suas relac;oes afetivas, concretizadas em termos utilitarios.

e

(D) A narrativa de Paulo Hon6rio
objetiva, seca e curta, uma vez que reflete a personalidade
autoritaria de seu autor, sem abrir espac;;o para indagac;;oes, hesitac;;oes, negac;;oes ou duvidas.
(E) A objetividade e a assertividade da escrita, diante dos fatos duros e crueis do mundo, impedem
que se desencadeie um processo de tomada de consciencia, revelador das contradic;;oes do
narrador.

18
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36. Considere as afirmac;oes abaixo, sabre o romance.
I - A obra esta integrada a Gerac;ao de 30, momenta do Modernismo brasileiro voltado sobretudo
para a representac;ao das contradic;oes entre o processo de modernizac;ao e o atraso das estruturas
patriarcais da sociedade brasileira.
II - As tensoes psicol6gicas do narrador e personagem Paulo Hon6rio conferem uma carga intimista
que enfraquece as pressoes da natureza e do meio social sabre as ac;oes do romance.
III - As tensoes psicol6gicas e a . problematizac;ao do processo de escrita caracterizam a obra, que,
assim, ultrapassa os limites do regionalismo, afeito ao descritivismo da paisagem local.
Quais estao corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

Instrm;ao: As questoes 37 e 38 referem-se a obra Qoarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus.
37. Um tema em Quarto de despejo e encontrado tambem no poema "O bicho", de Manuel Bandeira,
transcrito a seguir.

O bicho
Vi ontem um bicho
Na imundfcie do patio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Nao examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.

o bicho nao era um cao,
Nao era um gato,
Nao era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.

Assinale a alternativa que identifica esse tema recorrente nas duas obras.
(A) A revolta ea indignac;ao daqueles que sofrem a miseria ea marginalizac;ao social.
(B) O problema da fome, que avilta a dignidade humana.
(C) A aceitac;ao da pobreza, que se tornou uma condic;ao inerente as sociedades modernas.
(D) A esperanc;a como forma de enfrentar o sofrimento da fome e de garantir a sobrevivencia.
(E)· 0 ato de escrever funciona como modo de driblar a fome.
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38. Leia os fragmentos abaixo.
Quando eu fui catar papel encontrei um preto. Estava rasgado e sujo que dava pena. Nos seus trajes
rotos ele podia representar-se como diretor do sindicato dos miseraveis.
2 de maio de 1958 [ ... ] Passei o dia
andar.

catando papel. A noite meus pes dofam tanto que eu nao podia

14 de junho ... Esta chovendo. Eu nao posso ir

catar papel. O dia que chove eu sou mendiga.

3 de maio ... Fui na feira da Rua. Carlos de Campos,
Depois fui

catar qualquer coisa.

catar lenha. Parece que vim ao mundo predestinada a catar. S6 nao cato a felicidade.

Considere as seguintes afirmac;6es sabre a ac;ao de "catar".
I - Relaciona-se ao tftulo da obra, uma vez que Quarto de despejo serve de metafora
pr6pria personagem, que vive na favela como um objeto descartado.

a situac;ao da

a

II - Associa-se atividade da escritora, que recolhe da experiencia de viver do lixo a pr6pria materia
·
para a sua criac;ao literaria.

a

III- Refere-se descoberta dos diaries de Carolina pelo jornalista Audalio Dantas, grac;as ao qual ela
se torna uma escritora de grande sucesso editorial, condic;ao que lhe garante sustentabilidade
financeira e safda definitiva da miseria.
Quais estao corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.

(E) I, II e III.

39. Leia o fragmento da canc;ao Funeral de um lavrador, feita par Chico Buarque de Holanda, em 1968, a
partir da obra Marte e vida Severina (Auto de Natal pernambucano), de Joao Cabral de Melo Neto.

Euma cova grande pra tua carne pouca
Mas a terra dada, nao se abre a boca

Ea conta menor que tiraste em vida
Ea parte que te cabe deste latifundio
Ea terra que querias ver dividida
Estaras mais ancho que estavas no mundo
Mas a terra dada, nao se abre a boca
Considere as afirmac;oes abaixo, sobre o fragmento.
I - O tema da reforma agraria, recuperado por Chico Buarque de Holanda, tambem esta presente no
Auto de Joao Cabral de Melo Neto.
II - A magreza do lavrador faz a cova parecer um latifundio.
III- A morte, para o lavrador pobre, parece ser mais vantajosa do que a miseria em vida.
Quais estao corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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Instru~ao: As quest6es 40 e 41 referem-se

a obra As meninas, de Lygia Fagundes Telles.

40. No bloco superior abaixo, estao listadas personagens do romance; no inferior, caracterfsticas dessas
persona gens.
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.
1. Lorena Vaz Leme
2. Lia de Melo Shultz
3. Ana Clara Conceic;ao

( ) Emodelo, viciada em drogas, e divide-se entre o noivo rico e o amante traficante.
( ) Envolve-se na militancia polftica contra a ditadura

epresencia a prisao de seu namorado.

( ) Eculta, vive trancada em seu quarto-concha, possui um passado tragico,
irmao e

a loucura do pai.

relacionado

a morte do

( ) Efilha de mae baiana, vai

para Sao Paulo estudar Ciencias Sociais, fugindo do passado sombrio
do pai, um ex-militar nazista.

A sequencia correta, de preenchimento dos parenteses, de cima para baixo, e

(A) 3 - 2 - 1 - 3.
(B) 2 - 3 - 3 - 2.
(C) 2 - 3 - 3 - 1.

(D) 1 - 2 - 1 - 2.
(E) 3 - 2 - 1 - 2.

41. Leia o fragmento a seguir da obra, em que a personagem Lia conversa com o motorista de Lorena.
- A filha tambem lhe da alegria? Ele demora na resposta. Vejo sua boca entortar. - Essa moda que
voces tern, essa de liberdade. Cismou de andar solta demais e nao topo isso. Agora inventou de
estudar de novo. Entrou num curso de madureza.
- E isso nao born? - S6 sei que antes de fechar os olhos quero ver a garota casada, e s6 o que
pec;o a Deus. Ver ela casada.
- Garantida, o senhor quer dizer. Mas ela pode estudar, ter uma profissao e casar tambem, nao e
mais garantido assim? Se casar errado, fica desempregada. Mais velha, com filhos, entende [ ... ].
- A Loreninha tambem fala assim mas voces sao de famflia rica, podem ter esses luxos. Minha filha
e moc;a pobre e lugar de moc;a pobre e em casa, com o marido, com os filhos. Estudar s6 serve pra
atrapalhar a cabec;a dela quando estiver lavando roupa no tanque.

e

Considere as afirmac;6es abaixo, a respeito da situac;ao da mulher, tema ilustrado no fragmento acima
e presente em outros momentos do romance.

e

I - 0 discurso do motorista exemplo de postura patriarcalista, que desaprova a liberdade da mulher,
especialmente se ela for de classe baixa, pois a maior aspirac;ao que ela pode ter na vida o
casamento.

e

II - A sexualidade feminina nao e tema tratado no romance, aparecendo apenas de modo difuso, a
fim de escapar da censura vigente epoca de sua publicac;ao, em 1973.

a

III- As ideias de Lia mostram sua postura libertaria em relac;ao ao papel da mulher na sociedade,
contrariando as vis6es estereotipadas que a reduzem a um ser passivo e dependente dos homens.
Quais estao corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
(E) I, II e III.

(A)
(B)
(C)
(D)
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42. Leia os segmentos abaixo do ensaio A nova narrativa, de Antonio Candido, sobre a ficc;ao brasileira a
partir da decada de 1960.
O esforc;o do escritor atual e inverso. Ele deseja apagar as distancias sociais, identificando-se com a
materia popular. Por isso usa a primeira pessoa como recurso para confundir autor e personagem,
adotando uma especie de discurso direto permanente e desconvencionalizado, que permite fusao
maior que a do indireto livre. Esta abdicac;ao estilfstica e um trac;o da maior importancia na atual ficc;ao
brasileira.

[ ... ]
Este animo de experimentar e renovar talvez enfraquec;a a ambic;ao criadora, porque se concentra no
pequeno fazer de cada texto. Daf o abandono dos grandes projetos de antanho. [ ... ] 0 fmpeto
narrativo se atomiza ea unidade ideal acaba sendo o canto, a cronica, o sketch, que permitem manter
a tensao diffcil da violencia, do ins61ito ou da visao fulgurante.
Considere as seguintes afirmac;oes.
I - 0 autor procura justificar a tendencia crescente de romances brasileiros narrados em primeira
pessoa, que se verifica ate hoje.
II - Os "grandes projetos" podem ser exemplificados em obras como o Cicio da cana-de-ac;ucar, de
Jose Lins do Rego, como os Romances da Bahia, de Jorge Amado, como O tempo e o vento, de
Erico Verissimo.
III- O autor procura justificar a emergencia de narrativas curtas no Brasil, coma o canto e a cronica.
Quais estao corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

43. Assinale a alternativa correta sobre o album Elis & Tom, lanc;ado em 1974.
(A) As canc;oes do album caracterizam-se como protesto

a censura da ditadura civil-brasileira.

(B) O tom sombrio do album e marcado pelas canc;oes com tematica de perda e de morte.
(C) A canc;ao "Soneto da separac;ao" e musica de Tom Jobim, a partir do poema de Chico Buarque.
(D) A canc;ao "Mestre-sala dos mares" e uma homenagem
da Chibata, ocorrida em 1910.

a ac;ao de Joao Candido durante a Revolta

(E) A canc;ao "Pois e" celebra o amor eterno, estabelecido a partir da convivencia diaria entre as
pessoas.

22
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Instruc;ao: As questoes 44 e 45 referem-se
Bagagem, de Adelia Prado.

aobra

44. Leia as seguintes afirmac;oes sobre o poema
"Ensinamento".
I - O sujeito Ifrico mostra que o sentimento e
revelado pelas ac;oes das pessoas.
II - A cena recuperada mostra o gesto de amor
da mae para com o pai.
III- O ensinamento do poema e que o amor e
mais importante do que a instruc;ao.
Quais estao corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) "Com
licenc;a
poetica"
apresenta
intertextualidade com a obra de Carlos
Drummond de Andrade.
( ) "Seduc;ao" trata do homem
prometido para o casamento.

amado,

( ) "Antes do nome" caracteriza-se como
reflexao sobre o fazer poetico.
( ) "Pascoa" caracteriza a velhice.
A sequencia correta de preenchimento dos
parenteses, de cima para baixo, e

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Instruc;ao:

45. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
segu-intes afirmac;6es sabre poemas da obra.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As quest6es 46 e 47 referem-se

FVVFV-

VVFVF-

FFVVV-

F.
V.
V.
V.
F.

a obra Feliz ano velho/ de Marcelo Rubens Paiva.

46. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmac;6es sobre a obra.

( ) 0 romance parte da mem6ria individual do protagonista e abrange a mem6ria coletiva, referente
a acontecimentos da hist6ria brasileira.
( ) Os fatos narrados no romance nao estabelecem relac;ao com o contexto social brasileiro, visto que
o narrador detem-se basicamente na recordac;ao de aspectos do acidente que o deixara
tetraplegico.

a

( ) O romance da voz cultura de uma gerac;ao, nascida nos anos 1960, crescida nos anos 1970 e
que chega, na decada de 1980, em busca de novas alternativas polfticas e culturais.
( ) O romance configura-se como realizac;ao artfstica de carater subjetivo que nao se presta
sabre o passado hist6rico.

a reflexao

A sequencia correta de preenchimento dos parenteses, de cima para baixo, e

(A) V - F - V - V.
(6) V - F - V - F.
(C) V - V - F - F.

(D) F - F - V - F.
(E) F - V - F - V.
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47. A prop6sito da obra, e correto afirmar que
(A) o romance e marcadamente autobiografico,
sem deixar de abarcar reflex6es sabre a
epoca da redemocratizac;:ao no Brasil,
momento que despertava sentimentos de
euforia e duvida vividos pelas personagens.
(B) o romance foi escrito em epoca anterior a
Lei de Anistia, promulgada em 1979, no
governo de Joao Batista Figueiredo.

(C) a frase Mesmo com ditadura, o carioca
sabe usar o que tem de melhor: a praia
nao se aplica ao contexto do romance, pois
as ac;:6es narradas transcorrem em Sao
Paulo e Belo Horizonte.
(D) o narrador conta, em terceira pessoa, a
hist6ria de um adolescente envolvido em
um grave acidente que vai mudar
radicalmente a sua vida.
(E) a perda do pai na infancia e o acidente que
impede o protagonista de andar dao a ele
muita certeza sabre seu futuro, com
coragem para transmitir for<;a e li<;6es de
supera<;ao as pessoas.

48. Leia a cronica "Farra", de Millor Fernandes.
Nossa modesta profissao - "artista" ou
"escritor" - tern uma incrfvel concorrencia
amadora. Todo medico, engenheiro, ou ffsico,
sempre desenha melhor do que nos; todo
arquiteto, bi61ogo ou construtor, nas horas de
folga, escrevem coisas que ... nem Flaubert, po!
Todos, naturalmente, esperando se aposentar
de suas coisas mais serias e profundas para se
dedicar full-time a estas (nossas) atividades e
provar que apenas nao tinham tempo
disponfvel. Mas se pensam que nao vou reagir,
estao enganados. Tambem estou apenas
esperando me aposentar para ser um militar
amador ou melhor, por que nao?, um
ginecologista amador. Ou nao pode?
Considere as seguintes afirmac;:oes sabre a cronica.
I - O uso de aspas em "artista" e "escritor" marca
a ironia em relac;:ao a profissoes reconhecidas,
coma medico, engenheiro ou ffsico.
II - 0 autor quer se aposentar para ser
ginecologista amador.
Ill- 0 uso da ironia permite discutir o que e ser
profissional ou amador.
Quais estao corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

4 9 . Assinale a alternativa correta sabre o romance a maquina de fazer espanh6is, de Valter Hugo Mae.
(A) O romance apresenta intertextualidade com o poema "Mensagem", de Fernando Pessoa .
(B) A morte da mae Laura leva os filhos a internarem o pai, Antonio Silva, no Lar da Feliz Idade.

(C) A relac;:ao com os filhos, Ricardo e Elisa, estreita-se depois da morte de Laura.
(D) O romance constr6i-se a partir da narra<;ao precisa e linear de Antonio Silva, que quer contar a
pr6pria hist6ria.
(E) A ditadura salazarista aparece na narrativa, atraves da participac;:ao de Antonio Silva na luta armada.

50. Assinale a alternativa correta sabre o romance Diario da queda, de Michel Laub.
(A) A doen<;a do pai ea notfcia da gravidez da esposa sao estfmulos para o narrador parar de beber.
(B) O narrador relembra a estreita relac;:ao que teve com o avo, motivo para escrever o diario.
(C) O diario do avo e marcado par revelac;:6es importantes sabre o passado de judeu imigrante.
(D) A narrativa constr6i-se coma diario, respeitando a forma tradicional, com registro de datas precisas.
(E) Os diarios do romance sao uma forma ludica de lidar com a mem6ria
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