
 

 
 

 

Produção Textual 2º Ano – Ensino Médio – 2018 

 

Lista de conteúdos para exame final e avaliação especial: 

 

 Funções da Linguagem; 

 Pronomes; 

 Estudos do verbo – tempos e modos verbais / vozes verbais; 

 Palavras invariáveis; 

 Romantismo no Brasil; 

 Realismo e Naturalismo no Brasil; 

 Parnasianismo, Simbolismo; 

 Correntes de Vanguardas europeias; 

 Pré-Modernismo. 

 

 

Lista de exercícios para estudo 

 

Funções da Linguagem – Livro Gramática 2 
 
1. (UEMG-2006) Assinale a alternativa em que o(s) termo(s) em negrito do fragmento citado NÃO 
contém (êm) traço(s) da função emotiva da linguagem. 
a) Os poemas (infelizmente!) não estão nos rótulos de embalagens nem junto aos frascos de 
remédio. 
b) A leitura ganha contornos de “cobaia de laboratório” quando sai de sua significação e cai no 
ambiente artificial e na situação inventada. 
c) Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar, os preços do bem 
de consumo, o tíquete do cinema, as placas do ponto de ônibus (...) 
d) Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos 
mortos (...) prontinhos para ser desmontados e montados, picadinhos (...) 
 
2. (UFV-2005) Leia as passagens abaixo, extraídas de São Bernardo, de Graciliano Ramos: 
I. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei 
adquirir a propriedade S. Bernardo, onde trabalhei, no eito, com salário de cinco tostões. 
II. Uma semana depois, à tardinha, eu, que ali estava aboletado desde meio-dia, tomava café e 
conversava, bastante satisfeito. 
III. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para 
diante. 
IV. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos 
como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por 
gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar dissabores! Será? Não será? 
V. Foi assim que sempre se fez. [respondeu Azevedo Gondim] A literatura é a literatura, seu 
Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é 
outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. 
Assinale a alternativa em que ambas as passagens demonstram o exercício de metalinguagem 
em São Bernardo: 
a) III e V. 
b) I e II. 
c) I e IV. 
d) III e IV. 
e) II e V. 
 
 



 
3. (PUC/SP-2001) 
A Questão é Começar 
Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também. Na fala, antes de iniciar, mesmo 
numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa civilização apressada, o “bom 
dia”, o “boa tarde, como vai?” já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto 
servindo, fala-se do tempo ou de futebol. No escrever também poderia ser assim, e deveria haver 
para a escrita algo como conversa vadia, com que se divaga até encontrar assunto para um 
discurso encadeado. Mas, à diferença da conversa falada, nos ensinaram a escrever e na 
lamentável forma mecânica que supunha texto prévio, mensagem já elaborada. Escrevia-se o que 
antes se pensara. Agora entendo o contrário: escrever para pensar, uma outra forma de 
conversar. 
Assim fomos “alfabetizados”, em obediência a certos rituais. Fomos induzidos a, desde o início, 
escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim 
predeterminados. Isso estragava, porque bitolava, o começo e todo o resto. Tentaremos agora 
(quem? eu e você, leitor) conversando entender como necessitamos nos reeducar para fazer do 
escrever um ato inaugural; não apenas transcrição do que tínhamos em mente, do que já foi 
pensado ou dito, mas inauguração do próprio pensar. “Pare aí”, me diz você. “O escrevente 
escreve antes, o leitor lê depois.” “Não!”, lhe respondo, “Não consigo escrever sem pensar em 
você por perto, espiando o que escrevo. Não me deixe falando sozinho.” 
Pois é; escrever é isso aí: iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais 
apenas, sequer imaginados de carne e ossos, mas sempre ativamente presentes. Depois é 
espichar conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam assuntos. Termina-se 
sabe Deus onde. 

(MARQUES, M.O. Escrever é Preciso, Ijuí, Ed. UNIJUÍ, 1997, p. 13). 
Observe a seguinte afirmação feita pelo autor: “Em nossa civilização apressada, o “bom dia”, o 
“boa tarde” já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo 
ou de futebol.” Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é “quebrar o gelo”. Indique a 
alternativa que explicita essa função. 
a) Função emotiva 
b) Função referencial 
c) Função fática 
d) Função conativa 
e) Função poética 
 
4. (Enem-2007) 
O canto do guerreiro 
Aqui na floresta 
Dos ventos batida, Façanhas de bravos 
Não geram escravos, 
Que estimem a vida 
Sem guerra e lidar. 
— Ouvi-me, Guerreiros, 
— Ouvi meu cantar. 
Valente na guerra, 
Quem há, como eu sou? 
Quem vibra o tacape 
Com mais valentia? 
Quem golpes daria 
Fatais, como eu dou? 
— Guerreiros, ouvi-me; 
— Quem há, como eu sou? 
(Gonçalves Dias.) 
Macunaíma (Epílogo) 
Acabou-se a história e morreu a vitória. 
Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se 
acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos 
puxadouros arrastadouros meios-barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do 
deserto... Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra 
não sabia nem falar da tribo nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do 
Herói? 
(Mário de Andrade.) 



Considerando-se a linguagem desses dois textos, verifica-se que 
a) a função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto no primeiro quanto no segundo 
texto. 
b) a linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto, no segundo, predomina a 
linguagem formal. 
c) há, em cada um dos textos, a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. 
d) a função da linguagem, no primeiro texto, centra-se na forma de organização da linguagem e, 
no segundo, no relato de informações reais. 
e) a função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominante no segundo texto, está 
ausente no primeiro. 
 
5. (Enem-2012) 
Desabafo 
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não 
tem como disfarçar: esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala 
que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos na secretária eletrônica. 
Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. 

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento). 
Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o 
predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da 
linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois 
a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. 
b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. 
c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. 
d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. 
e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. 
 
6. (Ibmec-2006) 
Me devolva o Neruda (que você nem leu) 
Quando o Chico Buarque escreveu o verso acima, ainda não tinha o “que você nem leu”. A 
palavra Neruda - prêmio Nobel, chileno, de esquerda - era proibida no Brasil. Na sala da Censura 
Federal o nosso poeta negociou a proibição. E a música foi liberada quando ele acrescentou o 
“que você nem leu”, pois ficava parecendo que ninguém dava bola para o Neruda no Brasil. Como 
eram burros os censores da ditadura militar! E coloca burro nisso!!! Mas a frase me veio à cabeça 
agora, porque eu gosto demais dela. Imagine a cena. No meio de uma separação, um dos 
cônjuges (me desculpe a palavra) me solta esta: me devolva o Neruda que você nem leu! Pense 
nisso. 
Pois eu pensei exatamente nisso quando comecei a escrever esta crônica, que não tem nada a 
ver com o Chico, nem com o Neruda e, muito menos, com os militares. 
É que eu estou aqui para dizer um tchau. Um tchau breve porque, se me aceitarem - você e o 
diretor da revista -, eu volto daqui a dois anos. Vou até ali escrever uma novela na Globo (o patrão 
vai continuar o mesmo) e depois eu volto. 
Esperando que você já tenha lido o Neruda. 
Mas aí você vai dizer assim: pó, escrever duas crônicas por mês, fora a novela, o cara não 
consegue? O que é uma crônica? Uma página e meia. Portanto, três páginas por mês e o cara me 
vem com esse papo de Neruda? 
Preguiçoso, no mínimo. 
Quando faço umas palestras por aí, sempre me perguntam o que é necessário para se tornar um 
escritor. E eu sempre respondo: talento e sorte. Entre os 10 e 20 anos, recebia na minha casa O 
Cruzeiro, Manchete e o jornal Última Hora. E lá dentro eu lia (me invejem): Paulo Mendes 
Campos, Rubem Braga, Fernando Sabino, Millôr Fernandes, Nelson Rodrigues, Stanislaw Ponte 
Preta, Carlos Heitor Cony. E pensava, adolescentemente: quando eu crescer, vou ser cronista. 
Bem ou mal, consegui meu espaço. E agora, ao pedir de volta o livro chileno, fico pensando em 
como eu me sentiria se, um dia, um desses aí acima escrevesse que iria dar um tempo. Eu 
matava o cara! Isso não se faz com o leitor (desculpe, minha amiga, não estou me colocando no 
mesmo nível deles, não!) 
E deixo aqui uns versinhos do Neruda para as minhas leitoras de 30 e 40 anos (e para todas): 
Escuchas otras voces en mi voz dolorida 
Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas, 
Amame, compañera. No me abandones. Sigueme, 
Sigueme, compañera, en esa ola de angústia. 
Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras 



Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas 
Voy haciendo de todas un collar infinito 
Para tus blancas manos, suaves como las uvas. 
Desculpe o mau jeito: tchau! 

(Prata, Mario. Revista Época. São Paulo. Editora Globo, Nº - 324, 02 de agosto de 2004, p. 99) 
Relacione os fragmentos abaixo às funções da linguagem predominantes e assinale a alternativa 
correta. 
I - “Imagine a cena”. 
II - “Sou um homem de sorte”. 
III - “O que é uma crônica? Uma página e meia. Portanto, três páginas por mês e o cara me vem 
com esse papo de Neruda?”. 
a) Emotiva, poética e metalingüística, respectivamente. 
b) Fática, emotiva e metalingüística, respectivamente. 
c) Metalingüística, fática e apelativa, respectivamente. 
d) Apelativa, emotiva e metalingüística, respectivamente. 
e) Poética, fática e apelativa, respectivamente. 
 
7. (Fuvest-2004) 

 
Observe, ao lado, esta gravura de Escher: Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de 
recursos equivalentes aos da gravura de Escher encontram-se, com frequência, 
a) nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece extremamente intrigante. 
b) nos textos publicitários, quando se comparam dois produtos que têm a mesma utilidade. 
c) na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a experiência de 
que trata. 
d) na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do 
discurso. 
e) nos manuais de instrução, quando se organiza com clareza uma determinada sequência de 
operações. 
 
8. (Enem-2014) 
O telefone tocou. 
— Alô? Quem fala? 
— Como? Com quem deseja falar? 
— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso. 
— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio? 
— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? 
Faça um esforço. 
— Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? 

(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.) 
Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função 
a) metalinguística. 
b) fática. 
c) referencial. 



d) emotiva. 
e) conativa. 
 
 
Pronomes – Livro Gramática 2 
 
9. (PUC-SP) No trecho que a seguir transcrevemos, há vários pronomes. 
"Com esta história eu vou me sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia roubado da 
morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa 
úmida." 
Identifique, nele, dois pronomes demonstrativos, um pronome pessoal do caso reto e um pronome 
pessoal do caso oblíquo. 
 
 
 
 
10. (PUC-MG) Encontramos pronome indefinido em: 
a) "Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado." 
b) "Foram amargos aqueles minutos, desde que resolveu abandoná-las." 
c) "A nós, provavelmente, enganariam, pois nossa participação foi ativa." 
d) "Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas." 
e) "Sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa." 
 
11. (PUC) Na frase: "Chegou Pedro, Maria e o seu filho dela", o pronome possessivo está 
reforçado para: 
a) ênfase 
b) elegância e estilo 
c) figura de harmonia 
d) clareza 
e) n.d.a 
 
12. (Fuvest) Assinale a alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente: 
a) Este é um problema para mim resolver. 
b) Entre eu e tu não há mais nada. 
c) A questão deve ser resolvida por eu e você. 
d) Para mim, viajar de avião é um suplício. 
e) Quando voltei a si, não sabia onde me encontrava. 
 
13. (UFPR) Complete com os pronomes e indique a opção correta, dentre as indicadas abaixo: 
1. De repente, deu-lhe um livro para _____ ler. 
2. De repente, deu um livro para _____ . 
3. Nada mais há entre _____ e você. 
4. Sempre houve entendimentos entre _____ e ti. 
5. José, espere vou _____ . 
a) ele, mim, eu, eu, consigo 
b) ela, eu, mim, eu, contigo 
c) ela, mim, mim, mim, com você 
d) ela, mim, eu, eu, consigo 
e) ela, mim, eu, mim, contigo 
 
14. (Unirio) Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho: A maxila e os 
dentes denotavam a decrepitude do burrinho; _____ , porém, estavam mais gastos que _____ . 
a) esses, aquela 
b) estes, aquela 
c) estes, esses 
d) aqueles, esta 
e) estes, esses 
 
15. (Cesgranrio) Assinale a opção em que o pronome NÃO tem valor reflexivo: 
a) “entregou-se ao mais sombrio desespero” 
b) “Quase te fizeste réu de polícia” 
c) “– Senhor! – exclamou Isaura correndo a lançar-se aos pés de Álvaro” 



d) “as seguintes serão ainda piores… e te farão ir rolando de abismo em abismo” 
e) “eu me julgo o mais feliz dos mortais” 
 
16. (Cesgranrio) Marque a opção em que a forma pronominal utilizada está INCORRETA. 
a) É difícil, para mim, praticar certos exercícios físicos. 
b) Ainda existem muitas coisas importantes para eu fazer. 
c) Os chinelos da aposentadoria não são para ti. 
d) Quando a aposentadoria chegou, eu caí em si. 
e) Para tu não teres aborrecimentos, evita o excesso de velocidade. 
 
Estudos do verbo – tempos e modos verbais / vozes verbais – Livro Gramática 2 
 
17. Indique os modos verbais destacados abaixo. 
a) Suponho que ela esteja em casa. 
b) Não vou a lado nenhum com você. 
c) Cantava como um rouxinol. 
d) Continuaria se mais lhe dessem atenção. 
e) Se estudasse, poderia tirar boas notas. 
f) Quando eu estudar serei o melhor aluno da turma. 
g) Não farei nada enquanto você não chegar. 
h) Fala tu! 
 
18. Os pares das orações abaixo manifestam a mesma ação de maneira diferente. Explique o que 
elas expressam. 
a) Lutarás até o fim. e Que tu lutes! 
b) Eu torci tanto por eles… e Se eu torcesse por eles… 
c) Venderia tudo e ia embora com ela. e Não vendas tudo para ir embora com ela! 
 
 
 
 
19. (UFF) Assinale a série em que estão devidamente classificadas as formas verbais destacadas: 
“Ao chegar da fazenda, espero que já tenha terminado a festa”. 
a) futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do subjuntivo 
b) infinitivo, presente do subjuntivo 
c) futuro do subjuntivo, presente do subjuntivo 
d) infinitivo, pretérito imperfeito do subjuntivo 
e) infinitivo, pretérito perfeito do subjuntivo 
 
20. (TRF- RJ) Considerando as formas verbais destacadas nas três frases abaixo, a opção com a 
correta classificação de tempos e modos é, respectivamente: 
1 – Pelo menos não descumpra suas obrigações. 
2 – Talvez chova no final do dia. 
3 – Digita este documento, por gentileza, Teresinha. 
a) imperativo negativo/presente do subjuntivo/ imperativo afirmativo 
b) presente do subjuntivo/presente do subjuntivo/ imperativo afirmativo 
c) imperativo negativo/presente do subjuntivo/presente do indicativo 
d) presente do subjuntivo/presente do subjuntivo/presente do indicativo 
e) imperativo negativo/presente do indicativo/imperativo afirmativo 
 
21. (Cefet-MG) Empregou-se o verbo no futuro do subjuntivo em: 
a) … afrontava os perigos (…) para vir vê-la à cidade. 
b) Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua… 
c) Continuaram ainda a dialogar com certo azedume. 
d) Tinha-me esquecido de contar-lhe que eu fizera uma promessa… 
e) e encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da lanterna. 
 
22. Teste seus conhecimentos em vozes verbais e confira se já sabe tudo sobre esse tema. Para 
que não haja mais dúvidas, as respostas são comentadas no fim de cada exercício. 
1. (TRT – RJ) “Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão”. A forma ativa dessa 
mesma frase é: 



a) Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. 
b) Tudo pode comprovar-se. 
c) Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. 
d) Pode comprovar-se tudo isso. 
e) Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. 
 
23. (PUC-PR) Assinale o período em que a colocação do pronome átono pode ser alterada. 
a) Passe-me o livro, por favor! 
b) Foi este o artigo que vocês leram e me recomendaram? 
c) A criancinha veio, mal se equilibrando nos pezinhos. 
d) Ter-se-ão retirado, quando você chegar. 
e) Não lhe quero falar sobre o caso. 
 
24. (FUVEST) “Os meninos de rua que procuram emprego são repelidos pela população.” 
I) Reescreva a frase, alterando-lhe o sentido apenas com o emprego de vírgulas. 
II) Explique a alteração de sentido ocorrida. 
 
25. (TRT) É exemplo de construção na voz passiva o segmento destacado na seguinte frase: 
a) Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. 
b) A Solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos. 
c) Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto pelo requinte verbal. 
d) O enrubescimento da mãe revelou seu desconforto diante da observação da filha. 
e) Lembro-me de uma visita que recebemos em casa, há muito tempo. 
 
26. (UFV-MG) Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, 
exceto: 
a) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa. 
b) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais numa placa de bronze: 
ESTRANHOS, AFASTEM-SE! 
c) Se o tivesse encontrado, eu lhe teria dito tudo. 
d) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa. 
e) Os alunos tinham preparado-se para a grande prova. 
 
27. (UPM – SP) Assinale a alternativa em que há agente da passiva. 
a) Nós seremos julgados pelos nossos atos. 
b) Olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei, quase infinita. 
c) Agradeço-lhe pelo livro. 
d) Ouvi a notícia pelo rádio. 
e) Por mim, você pode ficar. 
 
28. (TST) Transpondo-se para a voz passiva a construção "Os ateus despertariam a ira de 
qualquer fanático", a forma verbal obtida será: 
a) seria despertada. 
b) teria sido despertada. 
c) despertar-se-á. 
d) fora despertada. 
e) teriam despertado. 
 
29. (Fundação Carlos Chagas) Transpondo para a voz passiva a oração “O faro dos cães guiava 
os caçadores”, obtém-se a forma verbal: 
a) guiava-se 
b) ia guiando 
c) guiavam 
d) eram guiados 
e) foram guiados 
 
30. (ENG. ITAJUBÁ) Transforme as frases a e b segundo o seguinte modelo: 
– Foi socorrido por amigos. 
– Amigos socorreram-no. 
a) Foste ajudado por muitos. 
b) Fomos aconselhados por mestres. 



I) Muitos ajudaram-te. 
II) Mestres aconselharam-vos. 
I) Muitos ajudaram-te. 
II) Mestres aconselharam-nos. 
I) Muitos ajudaram-lhe. 
II) Mestres aconselharam-nos. 
I) Muitos ajudaram-lhe. 
II) Mestres aconselharam-vos. 
 
31. (TRT) Em outubro de 1967, quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as canções 
Domingo no parque e Alegria, Alegria, no Festival da TV Record, logo houve quem percebesse 
que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica ... 
Transpondo-se a primeira das frases em itálico acima para a voz passiva e a segunda para a voz 
ativa, as formas verbais resultantes serão, respectivamente: 
a) se apresentaram − influencia. 
b) foi apresentado − se influenciaram. 
c) eram apresentadas − influenciou. 
d) foram apresentadas − influenciava. 
e) são apresentadas − influenciou. 
 
Palavras invariáveis – Livro Gramática 2 
 
Conjunções 
 
32. Leu o texto rapidamente, respondeu as questões ( ) começou a correção, ( ) percebendo que 
tinha se enganado em muitas coisas, voltou atrás. 
a) e, mas 
b) logo, contudo 
c) e, assim 
 
33. Passou mal ( ) comeu muito. ( ), fiz um chá. 
a) pois, porém 
b) mas, porquanto 
c) porque, assim 
 
34. Faço desta forma ( ) desta? Já fiz desse jeito ( ) não gostei do outro. 
a) ou, porque 
b) mas também, mas 
c) ou, porém 
 
Preposições 
 

35. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições em 
destaque nas frases: 
I. Ele sempre cuidou da família com muita dedicação. 
II. Com a doença do pai, ela voltou para a cidade natal. 
III. Desde pequenos, os príncipes eram preparados para a liderança. 
IV. A pequena casa de madeira foi destruída a machado. 

a) modo – companhia – modo – modo 

b) causa – modo – finalidade – instrumento 

c) modo – modo – causa – causa 

d) modo – causa – finalidade – instrumento 

e) companhia – causa – semelhança – modo 
 
36. (Fuvest – SP) O segmento em que a preposição destacada estabelece uma relação de causa 
é: 
a) A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada. 
b) A escada, de degraus gastos, subia ingrememente. 



c) No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame […] 
d) […] uma janela com gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado... 
e) […] coava a luz suja do saguão. 

37. Assinale a alternativa que indique a definição correta de preposição: 

a) Preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas 
determinadas relações de sentido e de dependência. 

b) Preposição é a palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em 
uma oração. 

c) Preposição é a palavra ou conjunto de palavras que exprimem sentimentos, emoções e reações 
psicológicas. 

d) Preposição é a palavra cuja função principal é indicar o posicionamento, o lugar de um ser, 
relativamente à posição ocupada por uma das três pessoas gramaticais. 

e) Preposição é a palavra que exprime uma quantidade definida, exata de seres (pessoas, coisas 
etc.), ou a posição que um ser ocupa em determinada sequência. 
 
38. Leia:  
 

 
As preposições são invariáveis e têm como função ligar as palavras, estabelecendo assim uma 

relação de dependência sintática entre elas 

Na tirinha de Fernando Gonsales, a preposição “de” em “cadeira de balanço” assume o valor 
semântico de: 

a) causa 

b) instrumento 

c) finalidade 

d) modo 

e) tempo 
 
Interjeições 
 
39. O poema de José Paulo Paes perfaz-se de algumas interjeições. Analise-as respondendo ao 
seguinte questionamento: 

Canção de exílio facilitada 

lá? 
ah! 
sabiá... 
papá... 
maná... 
sofá... 
sinhá... 
cá? 
bah!  
Tendo em vista as características que nortearam as produções poéticas da era modernista, 
explique a relação de sentido expresso pelas presentes interjeições. 

 



40. De acordo com o código mencionado, relacione corretamente as colunas analisando o valor 
semântico atribuído pelas preposições: 

A - admiração 
B - espanto 
C - aversão 
D - alívio 
(   ) Nossa! Como você é formidável! 

(   ) Ufa! Terminamos o trabalho em tempo hábil. 

(   ) Credo! Não gostei do que você falou. 

(   ) Nossa! Que homem estranho está percorrendo pelas ruas do bairro. 

 
41. Atribua às orações abaixo, uma interjeição correspondente ao contexto expresso pelas 
mesmas: 

a - __________ que bom seria se não tivéssemos que nos preocupar com a falta de segurança. 

b – Não consigo resolver esta questão. ________ estou bastante preocupada, pois não entendi 
toda a matéria. 

c - ________ você obteve o primeiro lugar na competição! 

d – Acho que esta pessoa que está passando por ali é um amigo que não vejo há anos. ________ 
espere, preciso falar contigo. 

 
Advérbios 
 
42. (UNIFESP-2010) Considere a charge e as afirmações. 

 
A charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira de alguém ou de alguma 

situação atual por meio de desenhos caricatos 

I. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança; 

II. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país; 

III. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o 
aumento de idosos no país. 

Está correto o que se afirma em 

a) I apenas. 

b) II apenas. 

c) I e II apenas. 

d) II e III apenas. 

e) I, II e III. 

43. (ITA-2003) A questão a seguir refere-se ao texto abaixo. 



(…) As angústias dos brasileiros em relação ao português são de duas ordens. Para uma parte da 
população, a que não teve acesso a uma boa escola e, mesmo assim, conseguiu galgar posições, 
o problema é sobretudo com a gramática. É esse o público que consome avidamente os 
fascículos e livros do professor Pasquale, em que as regras básicas do idioma são apresentadas 
de forma clara e bem-humorada. Para o segmento que teve oportunidade de estudar em bons 
colégios, a principal dificuldade é com clareza. É para satisfazer a essa demanda que um novo 
tipo de profissional surgiu: o professor de português especializado em adestrar funcionários de 
empresas. Antigamente, os cursos dados no escritório eram de gramática básica e se destinavam 
principalmente a secretárias. De uns tempos para cá, eles passaram a atender primordialmente 
gente de nível superior. Em geral, os professores que atuam em firmas são acadêmicos que 
fazem esse tipo de trabalho esporadicamente para ganhar um dinheiro extra. “É fascinante, 
porque deixamos de viver a teoria para enfrentar a língua do mundo real”, diz Antônio Suárez 
Abreu, livre-docente pela Universidade de São Paulo (…) 

(JOÃO GABRIEL DE LIMA. Falar e escrever, eis a questão. Veja, 7/11/2001, n. 1725) 

O adjetivo “principal” (em a principal dificuldade é com clareza) permite inferir que a clareza é 
apenas um elemento dentro de um conjunto de dificuldades, talvez o mais significativo. 
Semelhante inferência pode ser realizada pelos advérbios: 

a) avidamente, principalmente, primordialmente. 

b) sobretudo, avidamente, principalmente. 

c) avidamente, antigamente, principalmente. 

d) sobretudo, principalmente, primordialmente. 

e) principalmente, primordialmente, esporadicamente.   
 

44. Observe as palavras: 

I. Hoje. 

II. Aqui. 

III. Rapidamente. 

IV. Bastante. 

V. Com certeza. 
Classificam-se, respectivamente, como: 

a) advérbios de tempo, lugar, modo, intensidade e afirmação. 

b) advérbios de modo, tempo, intensidade, afirmação e negação. 

c) advérbios de dúvida, tempo, lugar, modo e intensidade. 

d) advérbios de tempo, lugar, modo, afirmação e dúvida. 

e) advérbios de dúvida, afirmação, lugar, modo e intensidade. 

 

45. Entende-se por advérbio: 

a) Unidade que significa ação ou processo, podendo expressar o modo, o tempo, a pessoa e o 
número. 

b) Expressão modificadora do verbo, denota uma circunstância de lugar, tempo, modo, 
intensidade, condição, entre outras, e desempenha, sintaticamente, a função de adjunto adverbial. 

c) Classe de palavras responsável por delimitar ou qualificar o substantivo. 

d) Classe que designa os nomes dos objetos, pode ser dividida em próprios e comuns. 

e) Palavra anteposta aos substantivos com reduzido valor semântico. 
 

46. Há dois advérbios em todas as alternativas, exceto em: 



a) Sabendo das más notícias, falou nervosa e impacientemente. 

b) Amanhã o coral cantará afinadamente na apresentação. 

c) Durante o interrogatório, o suspeito ficou muito calado. 

d) Hoje não iremos à escola. 

e) Ontem a torcida compareceu ao estádio pacificamente. 
 
 
Romantismo no Brasil – Livro Literatura 2 
 
 
47. (Fuvest) Poderíamos sintetizar uma das características do Romantismo pela seguinte 
aproximação de opostos: 

a) Aparentemente idealista, foi, na realidade, o primeiro momento do Naturalismo Literário. 

b) Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. 

c) Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. 

d) Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. 

e) Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico, incompatível com a 
exaltação da pátria. 
 
48. (UFRR) A obra romanesca de José de Alencar introduziu na literatura brasileira quatro tipos de 
romances: indianista, histórico, urbano e regional. Desses quatro tipos, os que tiveram sua vida 
prolongada, de forma mais clara e intensa, até o Modernismo, ainda que modificados, foram: 

a) Indianista e histórico; 

b) Histórico e urbano; 

c) Urbano e regional; 

d) Regional e indianista; 

e) Indianista e urbano. 
 

49. Tradicionalmente, a poesia do Romantismo brasileiro é dividida em três diferentes gerações. 
Sobre elas, estão corretas as seguintes proposições: 

I. A primeira geração do Romantismo brasileiro ficou marcada pela inovação temática e pelo 
experimentalismo. Também conhecida como fase heroica do Romantismo, tinha como principal 
projeto literário a retomada dos modelos clássicos europeus; 

II. O sofrimento, a dor existencial, a angústia e o amor sensual e idealizado foram os principais 
temas da literatura produzida durante a segunda fase do Romantismo. Seus principais 
representantes foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira 
Freire; 

III. Da primeira fase do Romantismo brasileiro destacam-se nomes como José de Alencar e 
Gonçalves Dias, responsáveis por imprimir em nossa literatura o sentimento de nacionalismo e 
anticolonialismo; 

IV. Entre as principais características da poesia romântica da terceira geração, estão o interesse 
por temas religiosos, os dualismos que bem representam o conflito espiritual do homem do início 
do século XIX , o emprego de figuras de linguagem e o uso de uma linguagem rebuscada; 

V. O Condoreirismo, importante corrente literária que marcou a terceira geração da poesia 
romântica no Brasil, teve como principal representante o poeta Castro Alves, cujo engajamento na 
poesia social lhe rendeu a alcunha de “poeta dos escravos”. 

a) II, III e V. 

b) I e IV. 



c) II, IV e V. 

d) II e IV. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

50. Sobre a prosa no Romantismo brasileiro, é incorreto afirmar: 
a) Um de seus principais representantes foi José de Alencar, que, por meio das obras Iracema, O 
gaúcho e Senhora, conseguiu transitar entre as diferentes vertentes da prosa romântica brasileira, 
além de ter contribuído também para a poesia do período. 

b) O romance indianista e histórico encontrou no índio brasileiro a sua mais autêntica expressão 
de nacionalidade. Foi uma das principais tendências do Romantismo brasileiro, realizando o 
projeto literário de construção de uma literatura que retratasse nossa identidade cultural. 

c) O romance regional, representado por nomes como José de Alencar, Franklin Távora e 
Visconde de Taunay, contribuiu muito para a formação da literatura brasileira, bem como para a 
nossa autonomia literária. Como não possuíam moldes europeus nos quais pudessem espelhar-
se, os escritores regionalistas criaram seus próprios modelos, retratando na prosa os quatro 
cantos do país. 

d) Álvares de Azevedo é considerado como um dos principais nomes da prosa romântica 
brasileira. Foi o único escritor que transitou entre as suas diferentes vertentes por meio de obras 
que representavam o romance indianista e histórico, o romance regional e o romance urbano. 

e) Por retratar a realidade da burguesia e do homem das grandes cidades, o romance urbano 
alcançou grande popularidade entre os leitores, obtendo maior êxito em relação aos romances 
indianista e regional. Nessa fase, destacaram-se os escritores Manuel Antônio de Almeida e José 
de Alencar. 
 
Realismo e Naturalismo no Brasil – Livro Literatura 2 
 

51. A escola realista, que contou com nomes como Machado de Assis, Raul Pompéia e Aluísio 
Azevedo, teve como principais características: 

a) retorno aos ideais românticos defendidos pela literatura indianista de José de Alencar; 

b) preocupação com a métrica e com a metalinguagem na arte literária; 

c) retratar a sociedade e suas mazelas, em uma linguagem irônica e impiedosa sobre o homem e 
suas máscaras sociais. 

d) confronto direto com o ideário religioso, estabelecendo um paradoxo com a literatura barroca. 

e) defesa da cultura popular brasileira, resgatando símbolos e arquétipos do folclore nacional. 
 

52. O Realismo, escola literária cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, tem 
como característica principal a retratação da realidade tal qual ela é, fugindo dos estereótipos e da 
visão romanceada que vigorava até aquele momento. Sobre o contexto histórico no qual o 
Realismo está situado, são corretas as proposições: 

I- O Brasil vivia tempos de calmaria política e social, havia um clima de conformidade, 
configurando o contentamento da colônia com sua metrópole, Portugal. 

II- Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil é retratado com 
fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. 

III- O país vivia o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para o Rio 
de Janeiro em razão do crescimento do comércio cafeeiro. 

IV- Tem grande influência das teorias positivistas originárias na França, onde também havia um 
movimento de intensa observação da realidade e descontentamento com os rumos políticos e 
sociais do país. 



V- Surgiu na segunda metade do século XX, quando no mundo eclodiam as teorias de expansões 
territoriais que culminaram nas duas grandes guerras. O Realismo teve como propósito denunciar 
esse panorama de instabilidade mundial. 

Estão corretas: 

a) todas estão corretas. 

b) apenas I e II estão corretas. 

c) I, II e III estão corretas. 

d) II, III e IV estão corretas. 

e) I e V estão corretas. 
 
53. (Unifesp-2003) 

O cortiço 
Fechou-se um entra-e-sai de marimbondos defronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo 
fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro, numa balbúrdia de 
doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se 
conhecia naquela zumba de gritos sem nexo, e choro de crianças esmagadas, e pragas 
arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do Barão saíam clamores apopléticos; ouviam-se 
os guinchos de Zulmira que se espolinhava com um ataque. E começou a aparecer água. Quem a 
trouxe? Ninguém sabia dizê-lo; mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as 
chamas. 

Os sinos da vizinhança começaram a badalar. 

E tudo era um clamor. 

A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de uma fornalha acesa. Estava horrível; nunca 
fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, reluzia que nem metal em brasa; a sua 
crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um 
caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as 
queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia a 
sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca. 

Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada, que abateu 
rapidamente, sepultando a louca num montão de brasas. 

(Aluísio Azevedo. O cortiço) 
O caráter naturalista nessa obra de Aluísio Azevedo oferece, de maneira figurada, um retrato de 
nosso país, no final do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais fortes, entre si, e 
estes, esmagando as camadas de baixo, compostas de brancos pobres, mestiços e escravos 
africanos. No ambiente de degradação de um cortiço, o autor expõe um quadro tenso de misérias 
materiais e humanas. No fragmento, há várias outras características do Naturalismo. Aponte a 
alternativa em que as duas características apresentadas são corretas. 

a) Exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos; enfoque da vida e dos fatos 
sociais contemporâneos ao escritor. 

b) Visão subjetivista dada pelo foco narrativo; tensão conflitiva entre o ser humano e o meio 
ambiente. 

c) Preferência pelos temas do passado, propiciando uma visão objetiva dos fatos; crítica aos 
valores burgueses e predileção pelos mais pobres. 

d) A onisciência do narrador imprime-lhe o papel de criador, e se confunde com a ideia de Deus; 
utilização de preciosismos vocabulares, para enfatizar o distanciamento entre a enunciação e os 
fatos enunciados. 

e) Exploração de um tema em que o ser humano é aviltado pelo mais forte; predominância de 
elementos anticientíficos, para ajustar a narração ao ambiente degradante dos personagens. 

 
54. (PUC – PR/2007) 
Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o Naturalismo no Brasil. 

a) O Naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de 
demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. 



b) O Naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX para defender 
teses sobre os defeitos da cultura primitiva. 

c) A valorização da natureza rude verificada nos poetas árcades se prolonga na visão naturalista 
do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da 
mestiçagem. 

d) O Naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades e do interior 
do Brasil. 

e) O Naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e 
hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. 

 
55. Sobre o Naturalismo, é incorreto afirmar: 

a) O Naturalismo teve como marco inicial a publicação, em 1881, de Germinal, de Émile Zola, na 
Europa. Personagens e cenários são mostrados em toda sua miséria material e moral. 
b) O movimento literário costuma ser relacionado ao Realismo, que também tinha essa missão de 
retratar a realidade. 
c) Na literatura naturalista, assim como na literatura romântica, ocorre a idealização da realidade, 
o homem é um ser subjetivo guiado por suas vontades individuais, sem que exista interferência do 
meio ambiente em seu comportamento. 

d) Em razão de sua objetividade radical, a literatura naturalista não é considerada por muitos 
estudiosos como literatura, isto é, existem dúvidas de que as obras desse período sejam 
verdadeiramente objetos artísticos. 

e) No romance naturalista, o narrador comporta-se como um cientista, que observa os fenômenos 
sociais como quem observa uma experiência científica. Por isso, os fatos devem ser narrados de 
modo impessoal. 

 
56. São características da linguagem naturalista, exceto: 

a) Determinismo; 

b) Preferência por temas de patologia social; 

c) Objetivismo científico e impessoalidade; 

d) Linguagem simples; 

e) Subjetividade. 

 
Parnasianismo, Simbolismo – Livro Literatura 2 
 

56 – (UEL) O Parnasianismo brasileiro foi um movimento. 

a) Poético do final do século XIX e início do século XX. 

b) Lítero-musical do final do século XVIII e início do século XIX. 

c) Poético do final do século XVIII e início do século XIX. 

d) Teatral do final do século XX. 

e) Lítero-musical do início do século XX. 

 

57 – (UFPE) 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; 

http://educacao.globo.com/literatura/assunto/movimentos-literarios/realismo.html


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

e) as inúmerasdescrições da natureza são feitas dentro do mito da objetividadeabsoluta, porém os 
melhores textos estão permeados de conotaçõessubjetivas. 

 

58 – (FESP) Com relação ao Parnasianismo, é correto afirmar: 

a) É sentimentalista; 

b) Assume uma visão crítica da sociedade; 

c) Seus autores estiveram sempre atentos às transformações do final do século XIX e início do 
seguinte; 

d) O seu traço mais característico é o endeusamento da forma; 

e) Seu poeta mais expressivo, Olavo Bilac, defendeu um retorno à arte barroca. 

 

59 – (UCSAL) Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira são representantes de uma 
mesma escola literária. Assinale a alternativa cujos versos exemplificam as características dessa 
escola. 

a) A noite caiu na minh’alma, 

fiquei triste sem querer. 

Uma sombra veio vindo, 

veio vindo, me abraçou. 

Era a sombra de meu bem 

que morreu há tanto tempo. 

b) Dorme. 

Dorme o tempo que não podias dormir. 

Dorme não só tu, 

Prepara-te para dormir teu corpo e teu amor contigo. 

c) Quantas vezes, em sonho, as asas da saudade 

Solto para onde estás, e fico de ti perto! 

Como, depois do sonho, é triste a realidade! 

Como tudo, sem ti, fica depois deserto! 

d) Pálida, à luz da lâmpada sombria, 

Sobre o leito de flores reclinada, 

Como a lua por noite embalsamada. 

Entre as nuvens do amor ela dormia! 

e) Nas horas da noite, se junto a meu leito 

Houveres acaso, meu bem, de chegar, 

Verás de repente que aspecto risonho 



Que torna o meu sonho, 

Se o vens bafejar! 

 

60 – (PUC-MG) A QUESTÃO ABAIXO ESTÁ RELACIONADA AO ROMANCE O ENCONTRO 
MARCADO, DE FERNANDO SABINO. 

A QUESTÃO ABAIXO REMETE AO POEMA “A CAVALGADA”, DE RAIMUNDO CORREIA, 
CITADO EM O ENCONTRO MARCADO: 

A lua banha a solitária estrada… 

Silêncio!… Mais além, confuso e brando, 

O som longínquo vem-se aproximando 

Do galopar de estranha cavalgada. 

São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 

E as trompas a soar vão agitando 

O remanso da noite embalsamada… 

E o bosque estala, move-se, estremece… 

Da cavalgada o estrépito que aumenta 

Perde-se após no centro da montanha… 

E o silêncio outra vez soturno desce… 

E límpida, sem mácula, alvacenta 

A lua a estrada solitária banha… 

A lua banha a solitária estrada… 

Silêncio!… Mais além, confuso e brando, 

O som longínquo vem-se aproximando 

Do galopar de estranha cavalgada. 

São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 

E as trompas a soar vão agitando 

O remanso da noite embalsamada… 

E o bosque estala, move-se, estremece… 

Da cavalgada o estrépito que aumenta 

Perde-se após no centro da montanha… 

E o silêncio outra vez soturno desce… 

E límpida, sem mácula, alvacenta 

A lua a estrada solitária banha… 



Todos os traços são próprios do Parnasianismo e ocorrem no poema acima, EXCETO: 

a) apreço por poemas de forma fixa, como o soneto. 

b) atmosfera mística, de contornos indefinidos. 

c) exaltação da vida, dos jogos, do prazer. 

d) paisagem exterior, rica de plasticidade. 

e) riqueza de ritmos e nobreza vocabular. 

 

61 – (FMU) Rio Abaixo 

Treme o rio, a rolar, de vaga em vaga… 

Quase noite. Ao sabor do curso lento 

Da água, que as margens em redor alaga, 

Seguimos. Curva os bambuais o vento. 

Vivo há pouco, de púrpura sangrento, 

Desmaia agora o Ocaso. A noite apaga 

A derradeira luz do firmamento… 

Rola o rio, a tremer, de vaga em vaga, 

Um silêncio tristíssimo por tudo 

Se espalha. Mas a lua lentamente 

Surge na fímbria do horizonte mudo: 

E o seu reflexo pálido, embebido 

como um gládio de prata na corrente, 

Rasga o seio do rio adormecido. 

Olavo Bilac 

Lendo o poema, não é difícil perceber tratar-se do estilo de época do 

a) arcadismo 

b) romantismo 

c) parnasianismo 

d) simbolismo 

e) modernismo 

 

62 – (FMU) Rio Abaixo 

Treme o rio, a rolar, de vaga em vaga… 

Quase noite. Ao sabor do curso lento 

Da água, que as margens em redor alaga, 

Seguimos. Curva os bambuais o vento. 



Vivo há pouco, de púrpura sangrento, 

Desmaia agora o Ocaso. A noite apaga 

A derradeira luz do firmamento… 

Rola o rio, a tremer, de vaga em vaga, 

Um silêncio tristíssimo por tudo 

Se espalha. Mas a lua lentamente 

Surge na fímbria do horizonte mudo: 

E o seu reflexo pálido, embebido 

como um gládio de prata na corrente 

Rasga o seio do rio adormecido. 

Olavo Bilac 

Bilac sobressaiu-se entre os poetas de seu tempo e, mesmo, da Literatura Brasileira. É dele 
também 

a) Esbraseia o Ocidente na agonia 

O sol… Aves em bandos destacados, 

b) Olha estas velhas árvores, mais belas 

Do que as árvores novas, mais amigas. 

c) Se a cólera que espuma, a dor que mora 

N’alma, e destrói cada ilusão que nasce… 

d) Ó formas alvas, brancas, formas claras 

de luares, de neves, de nebrinas!… 

e) Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar… 

 

63 – (PUC-RS) “Tu,artista, com zelo, Esmerilha e investiga! Níssia, o melhor modelo Vivo,oferece, 
da beleza antiga. Para esculpi-la, em vão, árduos, no meio. Deesbraseada arena, Batem-se, 
quebram-se em fatal torneio, Pincel, lápis,buril, cinzel e pena.” [...] 

O trecho evidencia tendências___________ , na medida em que ______________ o rigor formal 
eutiliza-se de imagens _____________. 

a) Românticas/ neutraliza/ abstratas 

b) simbolistas/ valoriza/ concretas 

c) parnasianas/ exalta/ mitológicas 

d) simbolistas/ busca/ cotidianas 

e) parnasianas/ evita/ prosaicas 

 

64 – (PUC-RS) Vila Rica 



“O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre; 

Sangram, em laivos de ouro, as minas, que a ambição 

Na torturada entranha abriu da terra nobre: 

E cada cicatriz brilha como brasão. 

[...] 

Como uma procissão espectral que se move … 

Dobra o sino… Soluça um verso de Dirceu … 

Sobre a triste Ouro Preto o ouro dos astros chove.” 

O poema, pertencente ao autor de “Profissão de Fé”, não segue rigidamente o 
padrão ___________ no que se refere à ___________. 

a) romântico / idealização do mundo 

b) simbolista / busca do eu profundo 

c) parnasiano / alienação dos problemas sociais 

d) simbolista / inteligibilidade sintática 

e) parnasiano / sonoridade dos versos 

 

65 – (PUC-MG) 

“Estranho mimo aquele vaso! Vi-o, 

Casualmente, uma vez, de um perfumado 

Contador sobre o mármor luzidio, 

Entre um leque e o começo de um bordado.” trecho do poema em destaque é parnasiano. Ele 
revela um poeta: 

a) distanciado da realidade. 

b) engajado. 

c) crítico. 

d) irônico. 

e) informal. 

 
66. (ITA-2002) Leia os seguintes versos: 

Mais claro e fino do que as finas pratas 
O som da tua voz deliciava... 

Na dolência velada das sonatas 
Como um perfume a tudo perfumava. 

Era um som feito luz, eram volatas 
Em lânguida espiral que iluminava, 
Brancas sonoridades de cascatas... 

Tanta harmonia melancolizava. 
(SOUZA, Cruz e. “Cristais”, in Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 86.) 

Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto: 

a) Sinestesia, aliteração, sugestão. 



b) Clareza, perfeição formal, objetividade. 

c) Aliteração, objetividade, ritmo constante. 

d) Perfeição formal, clareza, sinestesia. 

e) Perfeição formal, objetividade, sinestesia.  
 
67. (ENEM – 2010) 

Cárcere das almas 
Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 

Soluçando nas trevas, entre as grades 
Do calabouço olhando imensidades, 

Mares, estrelas, tardes, natureza. 
Tudo se veste de uma igual grandeza 

Quando a alma entre grilhões as liberdades 
Sonha e, sonhando, as imortalidades 
Rasga no etéreo o Espaço da Pureza. 

Ó almas presas, mudas e fechadas 
Nas prisões colossais e abandonadas, 
Da Dor no calabouço, atroz, funéreo! 
Nesses silêncios solitários, graves, 

que chaveiro do Céu possui as chaves 
para abrir-vos as portas do Mistério?! 

(CRUZ E SOUSA, J. Poesia completa. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura / 
Fundação Banco do Brasil, 1993.) 

Os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do Simbolismo 
encontrados no poema Cárcere das almas, de Cruz e Sousa, são: 

a) a opção pela abordagem, em linguagem simples e direta, de temas filosóficos. 

b) a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. 

c) o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. 
d) a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas 
inovadoras. 
e) a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de 
temas do cotidiano. 
 
68. Estão, entre as principais características do Simbolismo: 

a) Presença de elementos da cultura greco-latina; cultivo de formas clássicas, como o soneto; uso 
de uma linguagem simples com vocabulário comum; desprezo pela vida urbana e gosto pela 
paisagem campestre. 

b) Linguagem vaga, fluida e imprecisa, com abundante emprego de substantivos abstratos e 
adjetivos; aproximação ou cruzamento de campos sensoriais diferentes, procedimento 
denominado sinestesia; presença do misticismo e da religiosidade. 

c) Expressão das contradições e do conflito espiritual do homem; uso de figuras de linguagem, 
sugestões de cor e som e de imagens fortes com a finalidade de traduzir o sentido trágico da vida. 

d) Uso de um vocabulário culto e gosto pelas formas clássicas, presença do objetivismo e do 
racionalismo; presença de elementos da mitologia greco-latina e universalismo. 

 

69. O simbolismo caracterizou-se por ser: 

a) positivista, naturalista e cientificista; 

b) antipositivista, antinaturalista e anticientificista; 

c) objetivista e materialista. 

d) uma retomada aos modelos greco-latinos; 

e) subjetivista e racionalista.  



 
Correntes de Vanguardas europeias – Livro Literatura 3 
 
 
70. Enem 2015 

 
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. 
 
71. Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto: 

a) Entre suas principais manifestações estão o Cubismo, o Futurismo, o Expressionismo, o 
Dadaísmo e o Surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. 

b) As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um 
único projetor artístico, cuja proposta era a de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. 

c) As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. 
No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como Modernismo. 

d) A palavra “vanguarda” tem origem no francês avant-garde, que significa “o que marcha na 
frente”, ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas 
inovadoras e nada convencionais. 
e) Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de 
uma única proposta, contudo, estavam unidos por uma mesma causa: a de inovar as artes e 
romper com os padrões clássicos vigentes. 

 

72. Sobre o Futurismo, estão corretas as seguintes alternativas: 

I. No Brasil, todas as tendências de vanguarda foram chamadas de Modernismo, que equivale ao 
Futurismo, para os italianos, e ao Expressionismo, para os alemães. 

II. Na literatura brasileira, seus principais representantes foram Manuel Bandeira e Augusto 
Frederico Schmidt, que se apropriaram de ideais futuristas para a realização de uma escrita 
automática e telegráfica. 

III. O Futurismo difundiu-se por meio de manifestos e conferências, encontrando na literatura seu 
meio ideal de realização artística. 



IV. Entre suas principais características estão a decomposição das figuras em formas 
geométricas, a não retratação da realidade de forma real (realidade fragmentada), a não utilização 
da perspectiva e tridimensionalidade e o uso do humor. 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) I e III estão corretas. 

d) II e IV estão corretas. 

e) II e IV estão corretas. 

 
73. (Enem 2010) 

 
AMARAL, Tarsila do. O mamoeiro. 1925, óleo sobre tela, 65x70, IEB//USP 

O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de 
Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando 
como referência o quadro O mamoeiro, identifica-se que, nas artes plásticas, a 

a) imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. 

b) forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. 

c) natureza passa a ser admirada como um espaço utópico. 

d) imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. 

e) forma apresenta contornos e detalhes humanos. 

 
74. (UCP – PR) 
Movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como o 
Futurismo e o Surrealismo: 

a) Modernismo 

b) Parnasianismo 

c) Romantismo 

d) Realismo 

e) Simbolismo 

 
Pré-Modernismo – Livro Literatura 3 
 

75. (FCC-BA) Obra pré-modernista eivada de informações histórias e científicas, primeira grande 
interpretação da realidade brasileira, que, buscando compreender o meio áspero em que vivia o 
jagunço nordestino, denunciava uma campanha militar que investia contra o fanatismo religioso 
advindo da miséria e do abandono do homem do sertão. Trata-se de: 



 
a) O sertanejo, de José de Alencar. 
b) Pelo sertão, de Afonso Arinos. 
c) Os Sertões, de Euclides da Cunha. 
d) Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa. 
e) Sertão, de Coelho Neto. 
 
76. (FUVEST) No romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, o nacionalismo exaltado e delirante 
da personagem principal motiva seu engajamento em três diferentes projetos, que objetivam 
“reformar” o país. Esses projetos visam, sucessivamente, aos seguintes setores da vida nacional: 
 
a) escolar, agrícola e militar; 
b) linguístico, industrial, e militar; 
c) cultural, agrícola e político; 
d) linguístico, político e militar; 
e) cultura, industrial e político. 
 
77. (UFTM) Considere os dados: 
 
I. Contraste entre um Brasil arcaico – representado principalmente pelo tradicionalismo agrário – e 
outro, com novos centros urbanos marcados pelo início da industrialização e pela emergência de 
novas classes socioeconômicas. 
II. Problematização da realidade social e cultural, pela revelação das tensões da vida nacional. 
III. Primeira Guerra Mundial e crise da República Velha. 
IV. Modernidade estilística e negação do estilo da belle époque. 
 
Caracterizam o período histórico e cultural do Pré-Modernismo, em que se insere Lima Barreto, os 
dados contidos em: 
 
a) I e II, apenas. 
b) II e III, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
78. (FCC-BA) Fazendo um paralelo entre Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Grande Sertão: 
Veredas, de Guimarães Rosa, pode-se afirmar: 
 
a) Em ambas as obras predomina o espírito científico, sendo analisados aspectos da realidade 
brasileira. 
b) Ambas têm por cenário o sertão do Brasil setentrional, sendo numerosas as referências à flora 
e à fauna. 
c) Ambas as obras, criações de autores dotados de gênio, muito enriqueceram a nossa literatura 
regional de ficção. 
d) Ambas têm como principal objetivo denunciar o nosso subdesenvolvimento, revelando a miséria 
física e moral do homem do sertão. 
e) Tendo cada uma suas peculiaridades estilísticas, são ambas produto de intensa elaboração de 
linguagem. 
 
79. (UNIVEST) Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, é 
 
a) a narrativa da vida e morte de um funcionário humilde conformado com a realidade social do 
seu tempo. 
b) uma autobiografia em que a personagem-título expõe sua insatisfação com relação a 
burocracia carioca. 
c) o relato das aventuras de um nacionalista ingênuo e fanático que lidera um grupo de oposição 
no início da República. 
d) um livro de memórias em que o personagem-título, através de um artifício narrativo, conta as 
atribulações de sua vida até a hora da morte. 
e) a história de um nacionalista fanático que, quixotescamente, tenta resolver sozinho os males 
sociais de seu tempo. 
 



80. (UFRGS-RS) Uma atitude comum caracteriza a postura literária de autores pré-modernistas, a 
exemplo de Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Pode ela ser 
definida como 
 
a) a necessidade de superar, em termos de um programa definido, as estéticas românticas e 
realistas. 
b) pretensão de dar um caráter definitivamente brasileiro à nossa literatura, que julgavam por 
demais europeizadas. 
c) a necessidade de fazer crítica social, já que o realismo havia sido ineficaz nessa matéria. 
d) uma preocupação com o estudo e com a observação da realidade brasileira. 
e) aproveitamento estético do que havia de melhor na herança literária brasileira, desde suas 
primeiras manifestações. 
 
81. (UFR-RJ)  "Crítico feroz do Modernismo, grande incentivador da disseminação da cultura, 
defensor dos valores e riquezas nacionais; conhecido, particularmente, pela sua grande obra 
infantil, em que se destacam os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo." 
 
O nome do autor a que se refere a afirmativa acima é: 
 
a) Lima Barreto 
b) José Lins do Rego 
c) Monteiro Lobato 
d) Mário de Andrade 
e) Cassiano Ricardo 
 
82. (UFR-RJ) O autor de Triste fim de Policarpo Quaresma é um pré-modernista e aborda em 
seus romances a vida simples dos pobres e dos mestiços. Reveste o seu texto com a linguagem 
descontraída dos menos privilegiados socialmente. 
 
O autor descrito acima é: 
 
a) Graciliano Ramos 
b) Euclides da Cunha 
c) Graça Aranha 
d) Manuel Bandeira 
e) Lima Barreto 
 
83. (FEI) Uma das obras citadas abaixo foi escrita por Lima Barreto. Assinale-a:  
 
a) Canaã.  
b) Os sertões.  
c) Triste fim de Policarpo Quaresma.  
d) Eu.  
e) Urupês. 
 
84. (UNESP) Volume contendo doze histórias tiradas do sertão paulista, foi citado por Rui 
Barbosa, em discurso no Senado, apontando o personagem Jeca Tatu como o protótipo do 
camponês brasileiro. Aponte o autor e sua obra:  
 
a) Monteiro Lobato – Urupês.  
b) Lima Barreto – Cemitério dos vivos.  
c) Monteiro Lobato – Cidades mortas.  
d) Coelho Neto – Fogo fátuo.  
e) Euclides da Cunha – Contrastes e confrontos. 
 
85. (PUC-RS) A obra pré-modernista de Euclides da Cunha situa-se a ... e a ...  
 
a) História – Psicologia.  
b) Geografia – Economia.  
c) Literatura – Sociologia.  
d) Arte – Filosofia.  
e) Teologia – Geologia. 



 
86. (UEL)   Assinale a alternativa incorreta sobre o Pré-Modernismo: 
 
a) Não se caracterizou como uma escola literária com princípios estéticos bem delimitados, mas 
como um período de prefiguração das inovações temáticas e linguísticas do Modernismo. 
b) Algumas correntes de vanguarda do início do século XX, como o Futurismo e o Cubismo, 
exerceram grande influência sobre nossos escritores pré-modernistas, sobretudo na poesia. 
c) Tanto Lima Barreto quanto Monteiro Lobato são nomes significativos da literatura pré-
modernista produzida nos primeiros anos do século XX, pois problematizam a realidade cultural e 
social do Brasil. 
d) Euclides da Cunha, com a obra "Os Sertões", ultrapassa o relato meramente documental da 
batalha de Canudos para fixar-se em problemas humanos e revelar a face trágica da nação 
brasileira. 
e) Nos romances de Lima Barreto observa-se, além da crítica social, a crítica ao academicismo e 
à linguagem empolada e vazia dos parnasianos, traço que revela a postura moderna do escritor. 
 
87. (PUC-SP)  
 
"Iria morrer, quem sabe naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida? nada. Levara 
toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem, no intuito de 
contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua virilidade 
também; e, agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como 
ela o condenava? matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir, na sua vida? Tudo. 
Não brincara, não pandegara, não amara – todo esse lado da existência que parece fugir um 
pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. 
Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar 
inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois se fossem... Em que lhe 
contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada... O importante é que 
ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas causas de tupi, do folclore, das suas 
tentativas agrícolas... Restava disto tudo em sua alma uma sofisticação? Nenhuma! Nenhuma!" 

(Lima Barreto) 
 
As obras do autor desse trecho integram o período literário chamado Pré-Modernismo. Tal 
designação para este período se justifica, porque ele: 
 
a) desenvolve temas do nacionalismo e se liga às vanguardas europeias. 
b) engloba toda a produção literária que se fez antes do Modernismo. 
c) antecipa temática e formalmente as manifestações modernistas. 
d) se preocupa com o estudo das raças e das culturas formadoras do nordestino brasileiro. 
e) prepara pela irreverência de sua linguagem as conquistas estilísticas do Modernismo. 
 
88. (UEL-PR) 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 até então negligenciados da realidade brasileira. 
d) a prática de um experimentalismo lingüístico radical. 
e) o estilo conservador do antigo regionalismo romântico. 
 
89. (UFRGS-RS) Lima Barreto é um autor que se caracteriza por criar tipos: 
 
a) rústicos, ligados ao campo. 
b) aristocratas, ligados ao campo. 
c) aristocratas, ligados à cidade. 
d) burgueses, ligados à cidade. 
e) populares, ligados ao subúrbio. 
 
90. (PUC-RS) Na figura de ....., Monteiro Lobato criou o símbolo do brasileiro abandonado ao seu 
atraso e miséria pelos poderes públicos. 
 
a) O Cabeleira 



b) Jeca Tatu 
c) João Miramar 
d) Blau Nunes 
e) Augusto Matraga 
 
91. (FAUS-SP) Criador da literatura infantil brasileira. Criticado por seu agnosticismo, pois era 
influenciado pelo evolucionismo, positivismo e materialismo de fins do século passado. 
 
a) Monteiro Lobato 
b) Jorge de Lima 
c) Rui Barbosa 
d) José de Anchieta 
e) José Lins do Rego 
 
92. (FATEC-SP) Assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Nos primeiros vinte anos deste século, a produção literária brasileira é marcada por 
diversidades, abrangendo, ao mesmo tempo, obras que questionam a realidade social e obras 
voltadas para os lugares-comuns herdados de autores anteriores. 
b) Pode-se afirmar que um dos traços modernos de Euclides da Cunha é o compromisso com os 
problemas de seu tempo. 
c) A importância da obra de Lima Barreto situa-se no plano do conteúdo, a partir do qual se revela 
seu caráter polêmico; a linguagem descuidada, porém, revela pouca consciência estética, em 
virtude de sua formação literária precária. 
d) O estilo parnasiano permanece influenciando autores e caracterizando boa parte da obra 
poética escrita durante o período pré-modernista. 
e) Graça Aranha faz parte do conjunto mais significativo de escritores do Pré-Modernismo. Nos 
anos anteriores à Semana de Arte Moderna, Graça Aranha interveio a favor da renovação artística 
a que se propunham os escritores modernistas. 
 
93. (PUC-RS) 
 
"Triste a escutar, pancada por pancada. 
A sucessividade dos segundos, 
Ouço em sons subterrâneos, do orbe oriundos, 
O choro da energia abandonada." 
 
A crítica reconhece na poesia de Augusto dos Anjos, como exemplifica a estrofe, a forte presença 
de uma dimensão: 
 
a) niilista. 
b) patológica. 
c) cósmica. 
d) estética. 
e) metafísica. 

 


