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BATERIA DE EXERCÍCIOS DE LITERATURA 

 
 

O fragmento a seguir foi retirado do romance "Cinco minutos", de José de Alencar. O romance tem início quando, em 

um ônibus, uma mulher com perfume de sândalo segura a mão do protagonista e desaparece. Naturalmente, o narrador 

fica perdidamente apaixonado pela misteriosa mulher e sai em sua busca. Encontra-a, mas algo impede a concretização 

daquele amor: Carlota estava tuberculosa. Mas o amor romântico opera milagres. Eles viajam para a Europa e lá a 

heroína cura-se da doença e eles se casam. 

 

Recebeu-me com surpresa, sem temor, naturalmente, e como se eu fosse seu irmão ou seu marido. É porque o amor 

puro tem bastante delicadeza e bastante confiança para dispensar o falso pejo, o pudor de convenção de que, às vezes, 

costumam cercá-lo. 

— Eu sabia que sempre havias de vir, disse-me ela. 

— Oh! não me culpes! se soubesses! 

— Eu culpar-te? Quando mesmo não viesses, não tinha o direito de queixar-me. 

— Porque não me amas! 

— Pensar isto? disse-me com uma voz cheia de lágrimas. 

— Não! não!... Perdoa! 

— Perdôo-te, meu amigo, como já te perdoei uma vez; julgas que te fujo, que me oculto de ti, porque não te amo, e 

entretanto não sabes que a maior felicidade para mim seria poder dar-te a minha vida. 

— Mas, então, porque esse mistério? 

— Esse mistério, bem sabes não é uma coisa criada por mim, e sim pelo acaso; se o conservo, é porque, meu 

amigo..., tu não me deves amar. 

— Não te devo amar! Mas eu amo-te!... 

Ela recostou a cabeça ao meu ombro, e eu senti uma lágrima cair sobre meu seio. 

Estava tão perturbado, tão comovido dessa situação incompreensível, que senti-me vacilar, e deixei-me cair sobre o 

sofá. 

Ela sentou-se junto de mim; e, tomando-me as duas mãos, disse-me um pouco mais calma: 

— Tu dizes que me amas! 

— Juro-te! 

— Não te iludes talvez? 

— Se a vida não é uma ilusão, respondi, penso que não, porque a minha vida agora és tu, ou antes a tua sombra. 

— Muitas vezes torna-se um capricho por amor; tu não conheces de mim, como dizes, senão a minha sombra!... 

— Que me importa?... 

— E se eu fosse feia? disse ela rindo. 

— Tu és bela como um anjo! Tenho toda a certeza. 

— Quem sabe? 

— Pois bem; convence-me, disse eu, passando-lhe o braço pela cintura e procurando levá-la para uma sala vizinha, 

de onde filtravam os raios de uma luz. 

Ela desprendeu-se do meu braço. A sua voz tomou-se grave e triste. 

— Escuta, meu amigo; falemos seriamente. Tu dizes que me amas; eu o creio, eu o sabia antes mesmo que me 

dissesses. As almas como as nossas, quando se encontram, se reconhecem e se compreendem. Mas ainda é tempo; 

não julgas que mais vale conservar uma doce recordação do que entregar-se a um amor sem esperança e sem futuro?... 

— Não, mil vezes não! não entendo o que queres dizer; o meu amor, o meu, não precisa de futuro e de esperança, 

porque o tem em si, porque viverá sempre!... 

— Eis o que eu temia; e entretanto eu sabia que assim havia de acontecer; quando se tem a tua alma, ama-se uma 

só vez. 

— Então, por que exiges de mim um sacrifício que sabes ser impossível? 

— Porque, disse ela com exaltação, porque, se há uma felicidade indefinível em duas almas que ligam sua vida, que 

se confundem na mesma existência, que só têm um passado e um futuro para ambas, que desde a flor da idade até à 

velhice caminham juntas para o mesmo horizonte, partilhando os seus prazeres e as suas mágoas, revendo-se uma na 

outra até o momento em que batem as asas e vão abrigar-se no seio de Deus, deve ser cruel, bem cruel, meu amigo, 

quando, tendo-se apenas encontrado, uma dessas duas almas irmãs fugir deste mundo, e a outra, viúva e triste, for 
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condenada a levar sempre no seu seio uma idéia de morte, a trazer essa recordação que, como um crepe de luto, 

envolverá a sua bela mocidade, a fazer do seu coração, cheio de vida e de amor, um túmulo para guardar as cinzas do 

passado! Oh! deve ser horrível!... 

A exaltação com que falava tinha-se tomado uma espécie de delírio; sua voz, sempre tão doce e aveludada, parecia 

alquebrada pelo cansaço da respiração. 

Ela caiu sobre o meu seio, agitando-se convulsivamente em um acesso de tosse. 
 

(ALENCAR, José de. Cinco minutos. São Paulo, McGraw-Hill, 1975. p. 35-6 - Série Didática. Org. ATAÍDE, Vicente) 

 

1. Caracterize o amor dos protagonistas a partir do trecho acima. Justifique a sua resposta com um trecho do texto. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

2. Por que os protagonistas não conseguem realizar o amor? Que traço da prosa romântica está diretamente ligado a 

esse fato? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

3. Qual a classe social abordada no texto? Em que sentido ela pode estar relacionada ao período literário a que pertence 

o texto? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

4. Leia: 

 

"Sou assim, por vício inato. 

Ainda hoje gosto de Diva, 

Nem posso renegar Peri, 

tão pouco índio, é fato. 

Mas tão brasileiro... Viva 

Viva José de Alencar!" 

 

Assinale a afirmativa falsa: 

a) Diva é protagonista de um dos romances urbanos de José de Alencar; 

b) Peri é herói mítico de nossa literatura; 

c) Na referência a Peri, percebe-se a réplica a uma crítica que quer conferir realidade à obra ficcional; 

d) Diva é um dos romances de Alencar que pertence ao mesmo grupo de As Minas de Prata; 

e) Alencar, apesar de todo o idealismo romântico, conseguiu, nas obras Lucíola e Senhora, captar e denunciar certos 

aspectos relacionados à realidade social e individual. 

 

5. Os fragmentos abaixo, retirados de obras da Literatura brasileira, caracterizam a ideologia criada pelo Indianismo, 

exceto: 

a) "(...) No Guarani o selvagem é um ideal, que o escritor intenta poetizar, despindo-o da crosta grosseira de que o 

envolveram os cronistas..." 

b) "(...) Os tupis desceram para serem absorvidos. Para se diluírem no sangue da gente nova. Para viver subjetivamente 

e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e o seu grande sentimento de humanidade." 

c) "(...) Criaturas de Deus, de bons corpos e bom espírito, ainda sem religião e educáveis no bem ou no mal. Seria fácil 

trazê-las de sua virtude natural à virtude consciente do Cristianismo, para sua eterna salvação." 

d) "(...) Era Peri. Altivo, nobre, radiante da coragem invencível e do sublime heroísmo de que já dera tantos exemplos, o 

índio se apresentava só em face de duzentos inimigos fortes e sequiosos de vingança." 

e) "(...) contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis, genro de Antônio de Mariz." 

 

6. "O indianismo dos românticos [...] denota tendência para particularizar os grandes temas, as grandes atitudes de que 

se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como próprias de uma tradição brasileira." 

(Antônio Candido, Formação da literatura brasileira) 

Considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo na literatura romântica brasileira: 

a) procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 

b) adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 

c) ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira. 

d) deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura ocidental. 

e) procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. 



(PUC) "Beijei na areia os sinais de teus passos, beijei os meus braços que tu havias apertado, beijei a mão que te 

ultrajara num momento de loucura, e os meus próprios lábios que roçaram tua face num beijo de perdão. 

Que suprema delícia, meu Deus, foi para mim a dor que me causavam os meus pulsos magoados pelas tuas mãos! 

Como abençoei este sofrimento!... Era alguma cousa de ti, um ímpeto de tua alma, a tua cólera e indignação, que tinham 

ficado em minha pessoa e entravam em mim para tomar posse do que te pertencia. Pedi a Deus que tomasse indelével 

esse vestígio de tua ira, que me santificara como uma cousa tua! 

[...] 

Quero guardar-me toda só para ti. Vem, Augusto: eu te espero. A minha vida terminou; começo agora a viver em ti." 
 

(José de Alencar. "Diva". Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. p. 121.) 

 

7. O texto acima é um trecho do último capítulo de "Diva", romance de Alencar que, ao lado de "Senhora" e "Lucíola", 

forma a trilogia de "perfis femininos". Trata-se de uma carta escrita por Emília, protagonista da estória, ao jovem médico 

Augusto. A partir da leitura do texto, indique uma característica romântica presente no fragmento, justificando com 

exemplos. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

8. Dentre as afirmativas seguintes, assinale aquela que NÃO corresponde às tendências do "romance romântico". 

a) As obras românticas conhecidas como romance de "folhetins" caracterizaram-se pelo tom "água-com-açúcar", pela 

presença de e elementos pitorescos e pela superficialidade de seus conflitos.  

b) O romance romântico identificado como "histórico" retratou os fatos políticos brasileiros da época, e também as 

correntes materialistas daquela segunda metade do século XIX. 

c) As narrativas ambientadas na cidade foram rotuladas como "romances urbanos", sendo ainda conhecidas como obras 

de "perfis de mulher", por privilegiar as personagens femininas e seus pequenos conflitos psicológicos. 

d) O romance "indianista" enfatizou nossa "cor local ao retratar as lendas, os costumes e a linguagem do índio brasileiro, 

acentuando ainda mais o cunho nacionalista do Romantismo. 

e) A narrativa romântica de caráter "regionalista" tematizou, de forma idealizada, a vida e os costumes do "brasileiro" do 

interior. 

 

9. (UFRJ) Minhas opiniões em matéria de gramática têm-me valido a reputação de inovador, quando não é a pecha de 

escritor incorreto e descuidado. 

Entretanto, poucos darão mais, se não tanta importância à forma do que eu; pois entendo que o estilo é também uma 

arte plástica, porventura muito superior a qualquer das outras destinadas à revelação do belo. Como se explica, 

portanto, essa contradição?[...] 

Que a tendência, não para a formação de uma nova língua, mas para a transformação profunda do idioma de 

Portugal, existe no Brasil é fato incontestável. [...] 

A revolução é irresistível e falta, como a que transformou o persa em grego e céltico, o etrusco em latim, e o romano 

em francês, italiano etc.; há de ser larga e profunda, como a imensidade dos mares que separa os dois mundos a que 

pertencemos. 

Quando povos de uma raça habitam a mesma região, a independência política só por si forma sua individualidade. 

Mas se esses povos vivem em continentes distintos, sob climas diferentes, não se rompem unicamente os vínculos 

políticos, opera-se, também, a separação nas idéias, nos sentimentos, nos costumes, e, portanto, na língua, que é a 

expressão desses fatos morais e sociais. 
 

(ALENCAR, José de. Pós-Escrito à 2ª edição de Iracema. OBRA COMPLETA. Rio de Janeiro: José Aguiar, 1985.pp.312/314) 

 

a) A que contradição faz referência José de Alencar no segundo parágrafo de seu texto? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

b) (UFRJ) Para José de Alencar, o "meio" influencia na definição de diferenças lingüísticas e culturais? Justifique. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



Texto I 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói 

de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da 

noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão 

grande escutando o murmurejo do Urarícoera, que a 

índia tapamunhas pariu uma criança feia. Essa criança 

é que chamaram de Macunaíma. 

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro 

passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a 

falar exclamava: 

— Ai! Que preguiça!... 
(ANDRADE, Mário de. "Macunaíma". Rio de Janeiro, Livros Técnicos e 

Científicos. São Paulo, Secretaria da Cultura Ciência e Tecnologia, 1978: p.7) 

Texto II 

Sobre a alvura diáfana do algodão, a sua pele, cor 

de cobre, brilhava com reflexos dourados, os cabelos 

pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes com 

os cantos exteriores erguidos para a fronte; a pupila 

negra, móbil, cintilante; a boca forte mas bem modelada 

e guarnecida de dentes alvos, davam ao rosto pouco 

oval a beleza inculta da graça, da força e da 

inteligência. 

 

 
(ALENCAR, José de. "O Guarani". In: - Obra completa. 7ed. Vol 1, Rio de 

Janeiro, José Olympio, Brasília, INL, 1977: p.16) 

 

Nos textos acima, representam-se heróis nacionais. 

 

10. Quais as visões de heróis que estão subjacentes a essas representações? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

11. Em que movimento literário pertence o texto II, justifique sua resposta: 

__________________________________________________________________________ 
 

12.  No texto a seguir, Machado de Assis faz uma crítica ao Romantismo: Certo não lhe falta imaginação; mas  esta tem 

suas regras, o astro, leis, e se há casos em que eles rompem as leis e as regras é porque as  fazem novas, é porque se 

chama Shakespeare, Dante, Goethe, Camões. Com base nesse texto, notamos que o autor: 

a) Entende a arte como um conjunto de princípios estéticos consagrados, que não pode ser manipulado por movimentos 

literários específicos 

b) Entende que Naturalismo e o Parnasianismo constituem soluções ideal para pôr termo à falta de invenção dos 

românticos 

c) Refuga o Romantismo, na medida em que os autores desse período reivindicaram uma estética oposta à clássica. 

d) Preocupa-se com princípios estéticos e acredita que a criação literária deve decorrer de uma elaborada produção dos 

autores 

e) Defende a idéia de que cada movimento literário deve ter um programa estético rígido e inviolável 

 
Leia e responda: 

 

Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe, para a 

ceia do seu homem, quando viu parar defronte dela aquele grupo sinistro. 

Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de 

grande perigo compreendeu a situação: adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou 

que tinha sido enganada; que a sua carta de alforria era uma mentira, e que o seu amante, não tendo coragem para 

matá-la, restituía-a ao cativeiro. 

Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escapula, o 

senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. 

─ É esta! Disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los. - Prendam-na! É escrava 

minha!  

A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e coma outra 

segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. 

Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza então, erguendo-se com 

ímpeto de anta bravia, recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e 

fundo rasgara o ventre de lado a lado. 

E depois emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. 

João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. 

Nesse momento parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha, de 

casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. 

Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas.   
 (AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. Cap.XXXIII, pp.164-5. 

Rio de Janeiro: Ediouro s.d..)   



O trecho em destaque corresponde à cena em que a escrava fugida Bertoleza comete suicídio, quando se depara com 

os policiais que vêm capturá-la, após denúncia de seu paradeiro feita por João Romão, o amante.  

 

13. Explique uma característica do realismo-naturalismo expressa no trecho compreendido entre os parágrafos 6 e 7 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

14. Transcreva a passagem em que o leitor deduz a ironia dos acontecimentos, provocada pelo contraditório 

comportamento de João Romão. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

15. Podemos verificar que o Realismo revela: 

 

I – senso do contemporâneo. Encara o presente do mesmo modo que romantismo se volta para o passado ou para o 

futuro. 

II – o retrato da vida pelo método da documentação, em que a seleção e a síntese operam buscando um sentido para o 

encadeamento dos fatos. 

III – técnica minuciosa, dando a impressão de lentidão, de marcha quieta e gradativa pelos meandros dos conflitos, dos 

êxitos e dos fracassos. 

 

Assinale: 

 

a) se as afirmativas II e III forem corretas; 

b) se as três afirmativas forem corretas; 

c) se apenas a afirmativa III for correta; 

d) se as afirmativas I e II forem corretas; 

e) se as três afirmativas forem incorretas. 

 

16. Das citações apresentadas abaixo, qual não apresenta, evidentemente, um enfoque naturalista? 

 

a) Às esquinas, nas quitandas vazias, fermentava um cheiro acre de sabão da terra e aguardente. 

b) As peixeiras, quase todas negras, muito gordas, o tabuleiro na cabeça, rebolando os grossos quadris trêmulos e as 

tetas opulentas. 

c) Os cães, estendidos pelas calçadas, tinham uivos que pareciam gemidos humanos. 

d) Batiam-lhe com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando-lhes o vigor da musculatura, como se 

estivesse a comprar cavalos. 

e) À porta dos leilões aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos 

 

17. A respeito de Realismo, pode-se afirmar: 

  

I   – Busca o perene humano no drama da existência . 

II  – Defende a documentação de fatos e a impessoalidade do autor perante a obra. 

III – Estética literária restritamente brasileira; seu criador é Machado de Assis. 

  

a) São corretas apenas II e III. 

b) Apenas III é correta. 

c) As três afirmações são corretas. 

d) São corretas I e III. 

e) As três informações são incorretas. 

 

18. O realismo foi um movimento de: 

 

a) volta ao passado; 

b) exacerbação ultrarromântica; 

c) maior preocupação com a objetividade; 

d) irracionalismo; 

e) moralismo. 



Leia o trecho de Dom Casmurro, de Machado de Assis, para responder ao que se pede. 

 

Um dia [Ezequiel] amanheceu tocando corneta com a mão; dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-lhe 

soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe explicasse uma peça 

de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores iam para o de espada alçada. Um dia 

(ingênua idade!) perguntou-me impaciente: 

- Mas, papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez? 

- Meu filho, é porque é pintado. 

- Mas então por que é que ele se pintou? 

Ri-me do engano e expliquei-lhe que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador, e tive de 

explicar também o que era gravador e o que era gravura: as curiosidades de Capitu, em suma. 

 

19. Se estabelecermos uma analogia ou um paralelo entre a gravura, de que se fala no excerto, e o romance Dom 

Casmurro, os termos “gravador” e “gravura” corresponderão a que elementos internos do romance? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

20. Continuando no mesmo paralelo entre “gravura” e Dom Casmurro, pode-se considerar que a lição dada pelo pai ao 

filho, a respeito da gravura, serve de advertência também para o leitor do romance? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________ 

Leia o fragmento a seguir: 

"Jerônimo bebeu um bom trago de parati, mudou de roupa e deitou-se na cama de Rita. 

Vem pra cá... disse, um pouco rouco. 

Espera! espera! O café está quase pronto! 

E ela só foi ter com ele, levando-lhe a chávena fumegante da perfumosa bebida que tinha sido a mensageira dos 

seus amores (...) 

Depois, atirou fora a saia e, só de camisa, lançou-se contra o seu amado, num frenesi de desejo doído. 

Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços; ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira; ao sentir 

inundar-se o rosto e as espáduas, num e cheiro de baunilha e cumari, a onda negra e fria da cabeleira da mulata; ao 

sentir esmagarem-se no seu largo e peludo colo de cavouqueiro os dois globos tímidos e macios, e nas suas coxas as 

coxas dela; sua alma derreteu-se, fervendo e borbulhando como um metal ao fogo, e saiu-lhe pela boca, pelos olhos, por 

todos os poros do corpo, escandescente, em brasa, queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos 

surdos, soluços irreprimíveis, que lhe sacudiam os membros, fibra por fibra, numa agonia extrema, sobrenatural, uma 

agonia de anjos violentados por diabos, entre a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno." 

 

21. Esse trecho foi retirado do livro "O cortiço", obra naturalista. Identifique pelo menos DUAS características naturalistas 

e comprove com elementos do texto. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

22. Podemos verificar que o Realismo revela: 

I – senso do contemporâneo. Encara o presente do mesmo modo que romantismo se volta para o 

passado ou para o futuro. 

II – o retrato da vida pelo método da documentação, em que a seleção e a síntese operam buscando um sentido para o 

encadeamento dos fatos. 

III – técnica minuciosa, dando a impressão de lentidão, de marcha quieta e gradativa pelos meandros dos conflitos, dos 

êxitos e dos fracassos. 

 

Assinale: 

a) se as afirmativas II e III forem corretas; 

b) se as três afirmativas forem corretas; 

c) se apenas a afirmativa III for correta; 

d) se as afirmativas I e II forem corretas; 

e) se as três afirmativas forem incorretas. 



23. (Uneb/BA) Considere os seguintes fragmentos: 

 

I. Combinam-se personagens e interesses com o exclusivo objetivo do casamento: é assim que a ideologia burguesa 

acaba por condicionar as conveniências de classe, mal disfarçadas pelo idealismo com base em virtudes abstratas, 

assumido pelo escritor. 

II. Estruturalmente, a forma do romance busca renovação: a intriga cede lugar à análise psicológica ou social, com vistas 

ao conhecimento das causas profundas do comportamento seja do indivíduo, seja da classe a que pertence. 

III. Empresta-se um verniz medieval às façanhas de nossos nativos, como se a civilização pré-cabralina constituísse 

nossa gloriosa Idade Média. 

 

Está(ão) correta(s): 

 

a) I e II referem-se à prosa realista, e III, à romântica; 

b) I refere-se à prosa romântica, e II e III, à realista; 

c) I e III referem-se à prosa romântica, e II, à realista; 

d) I refere-se à prosa realista, e II e III, à romântica; 

e) I e III referem-se à prosa realista, e II, à romântica. 

 

(Furb-Univale/SC) 

 

O CORTIÇO 

 

Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. 

Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco palmos, 

O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar; via-se-lhes a 

tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam suspendendo o cabelo todo para o alto do casco; os homens, 

esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam 

com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não 

descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e 

vinham ainda amarrando as calças ou as saias; as crianças não se davam ao trabalho de ir, despachavam-se ali mesmo, 

no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. 

Aluísio Azevedo 

 

24. São características do Naturalismo presentes no texto acima: 

a) objetividade; cientificismo; impressionismo. 

b) preferência por temas de patologia social; objetivismo científico; determinismo. 

c) descrição da realidade; ênfase no momento presente; abuso de figuras de linguagem; 

d) observação da realidade; linguagem simples; subjetivismo; 

e) aspectos patológicos da realidade; conflitos individuais; descrição detalhada do ambiente. 

 

25. Sobre o Realismo e o Naturalismo, indique a alternativa incorreta: 

a) no Realismo a investigação da sociedade e dos caracteres faz-se “de dentro para fora”, isto é por meio de uma 

análise psicológica que os vê em toda a sua complexidade, utilizando, dentre outros recursos, a ironia, que sugere e 

aponta, em vez de afirmar; 

b) no Naturalismo a referida investigação ocorre “de fora para dentro”; os personagens tendem a se simplificar, na 

medida em que são vistos como máquinas, joguetes, títeres dos fatores biológicos e sociais que determinam as suas 

ações, pensamentos e sentimentos; 

c) o Realismo enfatiza as relações entre o homem e a sociedade burguesa, atacando suas instituições e fundamentos 

ideológicos - por exemplo o casamento; o clero; a escravização do homem ao trabalho como meio de “vencer na vida”; 

as contradições entre ricos e pobres, vistas da ótica dos “vencidos” (os marginais, os operários, as prostitutas etc.) e não 

dos “vencedores”; 

d) o Naturalismo enfatiza, na descrição das coletividades, os tipos humanos que encarnam os vícios, as taras, as 

patologias e anormalidades que revelam o parentesco entre o homem e o animal; o homem descendo à condição 

animalesca em sua situação de não-sujeito, de objeto de circunstâncias externas, como a hereditariedade e o meio 

ambiente; 

e) o Realismo, na medida em que acredita na imparcialidade e na objetividade do escritor perante os seus temas, 

diminui o espaço de interpretação do leitor, de elaboração de suas próprias conclusões a respeito das obras. 

 

 



A PROPÓSITO DE BOTAS 

 

Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. — Agora é deveras? disse ele. 

Posso enfim...? 

Deixei-o nessa reticência, e fui descalçar as botas, que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei à larga, e 

deitei-me a fio comprido, enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então 

considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da Terra, porque, fazendo doer os pés, dão azo ao 

prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos 

sapateiros e de Epicuro. Enquanto essa ideia me trabalhava no famoso trapézio [...] sentia que o meu coração não 

tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. Quatro ou cinco dias depois, saboreava esse 

rápido, inefável e incoercível momento de gozo, que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo... 

Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome, com o fim de deparar a ocasião 

de comer, e não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda 

a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. 
ASSIS, Machado de. In: Obra completa, v. I. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. (Fragmento). Azo: oportunidade. 

 
Epicuro: filósofo grego (341 e 270 a.C.) criador da doutrina epicurista segundo a qual o bem está nos 

prazeres comedidos e espirituais. Por extensão de sentido, epicurismo também está relacionado ao 

modo de viver e agir de quem só busca o prazer. 

Trapézio: (= músculo trapézio) responsável por mover a cabeça para o lado ou para trás. 

 

26. No trecho transcrito de Memórias póstumas de Brás Cubas, o protagonista e narrador disserta sobre as “botas 

apertadas”. O que ele diz a esse respeito? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

27. Quando o narrador diz “meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas”, que tipo de relação ele está 

estabelecendo entre “descalçar botas” e seus sentimentos? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

28. Explique a afirmação final de Brás Cubas: “toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas.” 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Os trechos abaixo foram extraídos de Dom Casmurro, de Machado de Assis. 

 

Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a 

verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um 

quatuor...  

Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum 

desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as cousas que 

não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas 

que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os 

generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo 

marcha com uma alma imprevista.  

É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias; assim podes também 

preencher as minhas.  
(Machado de Assis, Dom Casmurro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008, p. 213.) 

 

29. Como a narrativa de Bento Santiago pode ser relacionada com a afirmação de que a verossimilhança é “muita vez 

toda a verdade”?  

__________________________________________________________________________ 
 

30. Considerando essa relação, explicite o desafio que o segundo trecho propõe ao leitor. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 



31. (UNIP-SP) Analise o seguinte fragmento e responda: 

"A primeira que se pôs a lavar a Leandra, por alcunha a Machona, portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e 

grossos..." 

 

Descrição de personagens pela acentuação de caracteres biológicos e raciais é característica do: 

a) Romantismo. 

b) Realismo. 

c) Modernismo. 

d) Impressionismo. 

e) Naturalismo. 

 

Leia a cena final de O Ateneu, de Raul Pompéia, romance realista publicado em 1888. 

 

“Lá estava; em roda amontoavam-se figuras torradas de geometria, aparelhos de cosmografia partidos, enormes 

cartas murais em tiras, queimadas, enxovalhadas, vísceras dispersas das lições de anatomia, gravuras quebradas da 

história santa em quadros, cronologias da história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo ladrilho, como 

ensinamentos perdidos, esferas terrestres contundidas, esferas celestes rachadas; borra, chamusco por cima de tudo: 

despojos negros da vida, da história, da crença tradicional, da vegetação de outro tempo, lascas de continentes 

calcinados, planetas exorbitados de uma astronomia morta, sóis de ouro destronados e incinerados...” 

 

32. Partindo-se das seguintes palavras do próprio narrador: “Não é o internato que faz a sociedade; o internato a reflete”, 

percebe-se que o trecho não é um simples retrato do colégio interno após o incêndio. Em todas as alternativas, há uma 

crítica direta à estrutura velha e viciada do mundo, representada pelo microcosmo do Ateneu, EXCETO: 

a) “gravuras quebradas da história santa em quadros”. 

b) “preceitos morais pelo ladrilho”. 

c) “despojos negros da vida, da história”. 

d) “planetas exorbitados de uma astronomia morta”. 

 

“Fechamos este livro. 

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado 

palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os meus últimos defensores, 

que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam 

raivosamente cinco mil soldados.  

Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, 

imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica; mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. 

Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem...  

Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro, a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres 

precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos?... 

E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem 

mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que se nos 

entregara, confiante - e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história? 

Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente 

contadas. 
Euclides da Cunha Op. cit., pp. 611-2. 

 

33. Assinale a opção cuja ideia ou característica o texto não revela: 

a) O autor faz considerações sobre a sua própria narrativa, realizando o metatexto. 

b) O título do capítulo contrasta com os acontecimentos narrados, encerrando uma posição crítica e subjetiva do 

narrador. 

c) O personagem Antônio Beatinho é a imagem da resistência e do homem admirado, como fica claro no texto. 

d) O título viabiliza idealizarmos que nem sempre aos vencedores cabem os frutos da vitória. 

e) Pelo segundo parágrafo podemos relacionar com o dito de que “contra a força não há argumento”. 

 

34. (FATEC-SP) Aponte a alternativa errada: Euclides da Cunha, em Os Sertões: 

a) já demonstra a existência de dois Brasis, o do sertão e o do litoral. 

b) não fez estudo apenas do messianismo, mas também do latifúndio, da subnutrição, do coronelismo. 

c) estuda, em três partes distintas, A Terra, O Homem, A Luta. 

d) demonstra o fruto de sua concepção filosófica, o determinismo: o sertanejo era daquele modo por conseqüência do 

meio. 



(UFU-MG) "Pobre terra da Bruzundanga! Velha, na sua maior parte, como o planeta, toda a sua missão tem sido 

criar a vida, e a fecundidade para os outros, pois nunca os que nela nasceram, os que nela viveram, os que a amaram e 

sugaram-lhe o leite, tiveram sossego sobre o seu solo!"  
BARRETO, Lima. Os bruzundangas.  

“Senhora Dona Bahia,  

nobre e opulenta cidade, 

madrasta dos Naturais, 

E dos Estrangeiros madre. 

Dizei-me por vida vossa,  

em que fundais o ditame  

de exaltar, os que aí vêm, 

e abater, os que ali nascem?” 
MATOS, Gregório de. Poesias selecionadas.  

 

Lima Barreto e Gregório de Matos estão distantes, cronologicamente, na Literatura Brasileira. Mas os autores 

podem ser aproximados pelo teor satírico que imprimiram às suas obras. Tome os fragmentos citados para responder às 

questões seguintes:  

 

35. Fale sobre o tema que aproxima os dois textos.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

36. Destaque do texto de Gregório de Matos um par de versos que tenha “uma figura de oposição” muito comum ao 

Barroco, classificando-a.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Leia o poema abaixo, de Olavo Bilac. 

 

VIA LÁCTEA 

Soneto XIII 

 

Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso!” Eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muitas vez desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto... 

 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

 

 

 

 

 

 

 

Direis agora: “Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?” 

 

E eu vos direi: “Amai para entendê-las! 

Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas.” 

 

 

37. Justifique a classificação dada ao poema de “soneto”. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

38. Embora Olavo Bilac seja um poeta parnasiano, “Via Láctea” é um poema de características românticas. Justifique 

essa afirmação.  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 



39. Em todos os versos de Olavo Bilac, abaixo transcritos, há a preocupação  em afirmar que deseja esculpir o poema, 

buscar a perfeição na forma – preocupação natural do poeta parnasiano, EXCETO: 

 

a) “Invejo o ourives quando escrevo: 

                       Imito o amor 

                         Com que ele, em ouro, o alto-relevo 

                                        Faz uma flor. 

 

         Por isso, corre, por servir-me, 

                           Sobre o papel 

         A pena, como em prata firme 

                           Corre o cinzel.” 

                               

b) “Quero que a estrofe cristalina 

                dobrada ao jeito 

do ourives, saia da oficina 

                 sem um defeito.” 

 

c) “Longe do estéril turbilhão da rua, 

 Beneditino, escreve! No aconchego 

 Do claustro, na paciência e no sossego, 

 Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua.” 

 

d) “Última flor do Lácio, inculta e bela, 

 És, a um tempo, esplendor e sepultura. 

 Ouro nativo, que na ganga impura 

 A bruta mina entre cascalhos vela...” 

40. Nas duas primeiras décadas de nosso século, as obras de Euclides da Cunha e de Lima Barreto, tão diferentes entre 

si, têm como elemento comum: 

a) A intenção de retratar o Brasil de modo otimista e idealizante. 

b) A adoção da linguagem coloquial das camadas populares do sertão. 

c) A expressão de aspectos ate então negligenciados da realidade brasileira. 

d) A prática de um experimentalismo linguístico radical. 

e) O estilo conservador do antigo regionalismo romântico. 

 

41. Augusto dos Anjos é autor de um único livro, Eu, editado pela  primeira vez em 1912. Outras Poesias acrescentaram-

se às edições posteriores. Considerando a produção literária desse poeta, pode-se dizer que: 

a) Foi recebida sem restrições no meio literário de sua época, alcançando destaque na história das formas literárias 

brasileiras. 

b) Revela uma militância político-ideológica que o coloca entre principais poetas brasileiros de veio  

socialista. 

c) Foi elogiada poeticamente pela crítica de sua época, entretanto não representou um sucesso de público. 

d) Traduz a sua subjetividade pessimista em reação ao homem e ao cosmos, por meio de um vocabulário em reação ao 

homem e ao cosmos, por meio de um vocabulário técnico-científico-poético. 

e) Anuncia o Parnasianismo, em virtude das suas inovações técnico-científicas e de sua temática  

psicanalítica. 

42. (UEL-PR) Olavo Bilac e Alberto de Oliveira representam um estilo de época de acordo com o qual:  

a) O valor estético deve resultar da linguagem subjetiva e espontânea que brota diretamente das emoções.  

b) A forma literária não pode afastar-se das tradições e das crenças populares, sem as quais não se enraíza 

culturalmente.  

c) A poesia deve sustentar-se enquanto forma bem lapidada, cuja matéria-prima é um vocabulário raro, numa sintaxe 

elaborada.  

d) Devem ser rejeitados os valores do antigo classicismo, em nome da busca de formas renovadas de expressão.  

e) Os versos devem fluir segundo o ritmo irregular das impressões, para melhor atender ao ímpeto da inspiração.  

 



43. (PUC-Campinas-SP) É incorreto afirmar que no Parnasianismo:  

a) A natureza é apresentada objetivamente.  

b) A disposição dos elementos naturais (árvores, estrelas, céu, rios) é importante por obedecer a uma ordenação lógica.  

c) A valorização dos elementos naturais torna-se mais importante que a valorização da forma do poema.  

d) A natureza despe-se da exagerada carga emocional com que foi explorada em outros períodos literários.  

e) As inúmeras descrições da natureza são feitas dentro do mito da objetividade absoluta, porém os melhores textos 

estão permeados de conotações subjetivas.  

 

44. (UFEGS-RS) Uma atitude comum caracteriza a postura literária de autores pré-modernistas, a exemplo de Lima 

Barreto, Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Pode ser ela definida como: 

a) a necessidade de superar, em termos de um programa definido, as estéticas românticas e realistas. 

b) a pretensão de dar um caráter definitivamente brasileiro à nossa literatura, que julgavam por demais europeizada. 

c) uma preocupação com o estudo e com a observação da realidade brasileira. 

d) a necessidade de fazer crítica social, já que o Realismo havia sido ineficaz nessa matéria. 

e) o aproveitamento estético do que havia de melhor na herança literária brasileira, desde suas primeiras manifestações. 

 

A OBRA DO CRIADOR DE JECA-TATU 

 

O que o Senhor Monteiro Lobato vê e sente é o seu Taubaté, o seu Guarantinguetá [...]. Toda a sua obra é 

simples e boa, animada pela poesia da sua terra, seja ela pobre ou farta, seja agreste ou risonha: mas é cheia de sadia 

verdade a sua literatura. [...] O que se evola de suas palavras, não é ódio, não é rancor, não é desprezo, apesar da 

ironia e da troça; é amor, é piedade, é tristeza de não ver o “Jeca” em condições melhores. [...] Não há no Senhor 

Monteiro Lobato nenhuma das exterioridades habituais dos escritores: pompa de forma, transbordamentos de 

vocabulário e de imagens; há um grande sonho íntimo de obter a harmonia entre todos os homens e destes com a Terra, 

nossa mãe comum. 
 

BARRETO, Lima. A obra do criador de Jeca-Tatu (1921). In: Impressões de leitura. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1961. (Fragmento). 

 

Evolar-se: exalar. 

 

45. No texto aqui transcrito, Lima Barreto fala da posição literária de Monteiro Lobato, em especial de seu polêmico 

personagem, o Jeca-Tatu. Qual é o sentimento de Monteiro Lobato acerca do “Jeca”, segundo Lima Barreto? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

46. Destaque do texto a definição que Lima Barreto dá para a literatura que Lobato estaria praticando. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Leia o trecho a seguir. 

 

Todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, todas as tendências 

impulsivas das raças inferiores, livremente exercitadas na indisciplina da vida sertaneja se condensaram no 

seu misticismo feroz e extravagante. Ele foi, simultaneamente, o elemento ativo e passivo da agitação que 

surgiu. 

 
CUNHA, Euclides da. Os sertões. In: Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. v. 2. 

 

Os sertões, de Euclides da Cunha, é uma obra pré-modernista. Apesar de apresentar inovações que antecipam 

o Modernismo, de alguma forma ainda se vincula às tendências do século XIX. 

 

47. Que visão de mundo, característica do século XIX, Euclides da Cunha utiliza para desenvolver a análise que faz da 

Guerra de Canudos? Que expressão presente no texto poderia comprovar sua resposta? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
  



TEXTO I 
E a tudo atendendo considero-me eleito - mas 

numa nova situação de academicismo: o acadêmico de 
fora, sentadinho na porta do Petit Trianon com os olhos 
reverentes pousados no busto do fundador da casa e o 
nome dos dez signatários  travados indelevelmente em 
seu imo. Fico-me na soleira do vestíbulo. Mas 
comportado que sou, reconheço o meu lugar. O bom 
comportamento acadêmico lá de dentro me dá aflição. 

 
(Fragmento da carta em que Monteiro Lobato recusa-se a entrar para a Academia 

Brasileira de Letras.) 

TEXTO II 
Eu cheguei a entender perfeitamente a língua 

da Bruzundanga, isto é, a língua falada pela gente 
instruída e a escrita por muitos escritores que julguei 
excelentes; mas aquela em que escreviam os literatos 
importantes, solenes, respeitados, nunca consegui 
entender, porque redigem eles as suas obras, ou antes, 
os seus livros, em outra muito diferente da usual. 

 
(Fragmentos de Os Bruzundangas, de Lima Barreto, obra de crítica sutil à “terra dos 

Bruzundangas”, uma república muito curiosa, em tudo semelhante ao Brasil.) 

 
48. Em que aspectos os textos seriam representantes do Pré-Modernismo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 Texto para as questões 49 a 51 : 

 

XVI 

 

Lá fora, a voz do vento ulule rouca! 

Tu, a cabeça no meu ombro inclina, 

E essa boca vermelha e pequenina 

Aproxima, a sorrir, de minha boca! 

Que eu a fronte repouse ansiosa e louca 

Em teu seio, mais alvo que a neblina 

Que, nas manhãs hiemais, úmida e fina, 

Da serra as grimpas verdejantes touca! 

Solta as tranças agora, como um manto! 

Canta! Embala-me o sono com teu canto! 

E eu, aos raios tranquilos desse olhar, 

Possa dormir sereno, como o rio 

Que, em noites calmas, sossegado e frio, 

Dorme aos raios de prata do luar!... 

 
BILAC, Olavo. In: Obra reunida. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996. 

Hiemal: de inverno. 

Toucar: cobrir. 

 

49. Sobre o que fala o eu lírico no poema? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

50. Pelo modo como Bilac traz o tema amoroso, podemos dizer que o soneto possui uma grande influência romântica. 

Destaque do texto momentos em que é possível perceber essa influência. 

__________________________________________________________________________ 
 

51. Identifique exemplos de rimas perfeitas. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

BONS ESTUDOS! 


