
 

PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESPANHOLA – 24 DE NOVEMBRO DE 2019 

GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

 

01. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. 

 No texto constam duas críticas: a elaborada por Germán Gullón e a de Ignacio Echevarría. Resenhe 

ambas destacando os aspectos positivos e negativos mencionados sobre a obra avaliada. (Valor 4,0 

pontos) 

 

Espera-se que o/a candidato/a indique, a respeito do parecer de Germán Gullón, que, embora Harold 

Bloom fosse um bom conhecedor das letras ocidentais e tivesse agudeza crítica, ele não conhecia bem a 

literatura em língua espanhola e não considerava a razão de ser das Humanidades. 

Espera-se que o/a candidato/a destaque, a respeito do parecer de Ignacio Echevarría, os elementos que, 

segundo ele, geram a excelência da crítica literária produzida por Harold Bloom e os motivos pelos quais 

essa excelência pode não ser reconhecida. 

 

 

02. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 

 Traduza ao português os três parágrafos destacados em negrito. (Valor 4,0 pontos) 

 

Em 1994, Harold Bloom publicou o seu famoso ensaio O Cânone Ocidental, em que o renomado crítico 

literário mencionava e comentava o que, segundo o seu parecer, tinha sido até então o melhor da literatura 

ocidental, principalmente europeia e estadunidense. Por exigência dos seus editores, o livro encerrava-se 

com uma reduzida lista com os 26 melhores autores de todos os tempos dentro desse espaço geográfico, a 

qual se tornou objeto de controvérsia. Sem ler o livro, muitos começaram a criticar a tal lista. O seu autor 

renegava-a e lamentou que ela tivesse eclipsado o restante do ensaio. 

Para considerar uma obra como parte do cânone ocidental, Bloom dizia se limitar aos méritos literários 

de um livro em si, deixando de lado outros critérios extraliterários (sociais, culturais e políticos) que, no seu 

parecer, contaminavam a crítica literária contemporânea. A "Escola do Ressentimento" foi o nome que 

Bloom colocou aos críticos desse tipo, incluindo feministas, marxistas e estruturalistas. 

Passaram 25 anos da publicação do cânone de Bloom, que tem sido criticado por refletir um mundo 

literário masculino e anglocêntrico de mais. Em um presente muito mais sensível à diversidade, que está 

forçando instituições culturais de todo tipo a rever a sua história e sua abordagem, críticos literários e outros 

especialistas perguntam-se hoje, 15 de outubro, na morte do seu autor, pela vigência desse cânone. 

 

 

03. QUESTÃO OBJETIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. (Valor 2,0 pontos) 

 No título e no subtítulo do texto questiona-se uma obra de um crítico literário recentemente falecido. 

A respeito desse autor e do seu produto, indica-se que  

 

(B) a circunstância atual interpreta mais abertamente a diversidade. 
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