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Literatura – Literatura Brasileira – Fácil [20 Questões] 
 

01 - (CEFET RJ)      

TEXTO  

 

“Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros do que a asa da 

graúna, e mais longos que seu talhe de palmeir. 

O favo da jati não era doce como o seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como 

seu hálito perfumado. 

Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde 

campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, 

alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.” 

(ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: Scipione, 1994, p. 10) 

 

Após a independência, século XIX, a nova nação “precisava ajustar-se aos padrões de 

modernidade da época. *…+ Havia a necessidade de auto-afirmação da Pátria que se 

formava.” 

(NICOLA, José de. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione, 1998. p. 

125.) 

 

No texto, temos uma das formas significativas do nacionalismo, sintetizado pelo: 

a) realismo naturalista 

b) sentimentalismo realista 

c) romantismo indianista 

d) bucolismo neoclassicista 

e) nativismo modernista 

 

02 - (EFOA MG)      

A respeito de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, SOMENTE podemos 

concluir que: 

a) é uma narrativa modernista, na qual se enfatiza a crítica ao nacionalismo romântico pelo 

constrangimento por que passa o protagonista devido às suas obstinadas idéias de 

igualdade, liberdade e fraternidade. 

b) é um romance de tese,  nos moldes do Realismo-Naturalismo, no qual o autor tenta 

demonstrar que no Brasil da Primeira República não havia lugar para visionários do tipo 

de Policarpo Quaresma. 
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c) é uma narrativa de transição, importante enquanto denúncia veemente das mazelas 

sociais e políticas da época, sintetizadas em bacharelismo e coronelismo, embora 

contenha alguns defeitos de estrutura e de linguagem. 

d) é uma sátira social, com predomínio de situações cômicas e nítida intenção de 

ridicularizar o protagonista e atacar as instituições. 

e) é um romance psicológico pela valorização do tom intimista, no qual narrador e 

protagonista praticamente se confundem, num jogo todo próprio, construído em 

semitons e matizes. 

 

03 - (EFOA MG)      

A respeito de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, somente NÃO podemos afirmar que: 

a) os personagens, Fabiano, Sinhá Vitória e os filhos, são convertidos em criaturas 

brutalizadas, numa sugestão de que a dureza do solo nordestino aproxima a vida 

humana da vida animal. 

b) embora composta de pequenas narrativas isoladas, a obra mantém a estrutura de um 

romance pela presença quase constante de seus personagens e por uma sucessão 

temporal. 

c) a narrativa denuncia o flagelo do sertão nordestino, onde o homem, fundindo-se ao seu 

meio, é arrastado por um destino adverso e inútil. 

d) o retirante Fabiano, incapaz de verbalizar seus próprios pensamentos, expressa-se, 

quase sempre, através do discurso indireto livre de um narrador onisciente. 

e) a obra insere-se no chamado romance de 30 por uma total fidelidade aos 

experimentalismos lingüísticos da fase heróica do movimento modernista. 

 

04 - (EFOA MG)      

Dentre as alternativas abaixo, apenas uma NÃO contém informações totalmente 

verdadeiras sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Assinale-a: 

a) O personagem Brás Cubas diz o que pensa dos outros e de si mesmo com uma 

sinceridade que só a maturidade póstuma lhe pôde propiciar. 

b) A narrativa machadiana insere-se na estética realista por denunciar as mazelas sociais 

brasileiras e por criticar a civilização industrial emergente. 

c) Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra típica do Realismo, na medida em que 

subverte as técnicas narrativas românticas e ironiza os valores burgueses. 

d) O defunto autor desordena a cronologia dos fatos reconstituídos em sua memória 

através de idas e vindas em um tempo não linear. 
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e) Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, as relações sociais cedem lugar à inquirição 

sobre a alma humana, que, por sua vez, tornou-se objeto de atenção do escritor 

realista. 

 

05 - (EFOA MG)      

Leia atentamente os trechos de três poemas, selecionados abaixo: 

 

I 

“Descansem o meu leito solitário 

Na floresta dos homens esquecida, 

À sombra de uma cruz e escrevam nela; 

– Foi poeta, sonhou e amou na vida.” 

 

II 

“Tarde, a vida me ensina 

esta lição discreta: 

a ode cristalina 

é a que se faz sem poeta.” 

 

III 

“Poetas! Amanhã ao meu cadáver 

Minha tripa cortai mais sonorosa!... 

Façam dela uma corda e cantem nela 

Os amores da vida esperançosa!” 

 

Desses fragmentos, pertence(m) à estética Romântica: 

a) somente o I. 

b) apenas o I e o II. 

c) apenas o I e o III. 

d) nenhum deles. 

e) todos eles. 

 

06 - (EFOA MG)      

Entre as características típicas do Realismo, indique aquela que NÃO corresponde a um 

procedimento narrativo adotado por Machado de Assis: 

a) elaboração de enredos cuja temática central não é a amorosa. 

b) criação de personagens oriundos de várias camadas sociais. 
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c) descrição da realidade histórico-social. 

d) preocupação em apresentar os motivos psicológicos das ações. 

e) construção de narrativas com a presença de um narrador impessoal. 

 

07 - (EFOA MG)      

Leia atentamente o poema “Arte”, de Cruz e Souza: 

 

Busca palavras límpidas e castas,  

Novas e raras, de clarões radiosos,  

Dentre as ondas mais pródigas, mais vastas  

Dos sentimentos mais maravilhosos. 

 

Busca também palavras velhas, busca,  

Limpa-as, dá-lhes o brilho necessário  

E então verás que cada qual corusca  

Com dobrado fulgor extraordinário.  

 

[...] 

 

Assim terás um culto pela Forma,  

Culto que prende os belos gregos da Arte 

E levarás no teu ginete, a norma 

Dessa transformação, por toda a parte.  

 

Enche de estranhas vibrações sonoras 

A tua Estrofe, majestosamente... 

Põe nela todo o incêndio das auroras 

Para torná-la emocional e ardente. 

(SOUZA, Cruz e. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. p. 387.) 

 

Assinale a alternativa que NÃO traduz uma leitura possível do poema acima: 

a) O poema revela ressonância parnasiana, na referência ao “culto pela Forma”, como 

ideal estético da Antigüidade. 

b) Nas expressões “incêndio das auroras” e “emocional e ardente”, evidencia-se a ruptura 

do Simbolismo com o Romantismo. 

c) Os versos propõem uma fusão/síntese da poética romântica  do sentimento  com a 

poética  clássica  do trabalho formal. 
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d) Os versos metalingüísticos, referindo-se ao trabalho poético, atribuem ao poeta a 

missão de revitalizar as palavras da língua. 

e) Ao referir-se às “estranhas vibrações sonoras”, ao enfatizar valores musicais e 

sinestesias, o poeta revela a sua tendência simbolista.  

 

08 - (EFOA MG)      

Dentre as afirmações abaixo, relativas a Dom Casmurro, de Machado de Assis, assinale a 

INCORRETA: 

a) A narrativa de Bentinho é uma de suas tentativas de recuperar o seu passado. 

b) A solução para livrar Bentinho da promessa feita por Dona Glória é dada por Escobar. 

c) A polêmica sobre a Guerra da Criméia teve como antagonistas Bentinho e Manduca. 

d) A desconfiança de Bentinho começa quando Escobar segura firmemente o braço de 

Capitu. 

e) A denúncia de José Dias faz com que Bentinho descubra o seu amor por Capitu. 

 

09 - (FEPAR PR)      

Assinale a alternativa que não mantém relação com a principal temática do poeta 

Gonçalves Dias. 

a) "Não chores, meu filho; 

Não chores, que a vida 

É luta renhida: 

Viver é lutar." 

  

b) "Enfim te vejo! enfim, posso, 

Curvado a teus pés, dizer-te, 

Que não cessei de querer-te, 

Pesar de quanto sofri." 

  

c) "Ó guerreiros da taba sagrada, 

Ó guerreiros da tribo tupi, 

Falam deuses nos cantos do Piaga, 

Ó guerreiros, meus cantos ouvi." 

 

d) "Meus olhos outros olhos nunca viram, 

Não sentiram meus lábios outros lábios, 

Nem outras mãos, Jatir, que não as tuas, 

A arazóia na cinta me apertaram." 
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e) "Andei longas terras, 

Lidei cruas guerras, 

Vaguei pelas serras 

Dos vis Aimorés." 

 

10 - (FEPAR PR)      

Morte do leiteiro 

Há pouco leite no país, 

É preciso entregá-lo cedo. 

Há muita sede no país, 

É preciso entregá-lo cedo. 

Há no país uma legenda, 

Que ladrão se mata com tiro. 

 

Então o moço que é leiteiro 

de madrugada com sua lata 

sai correndo e distribuindo 

leite bom para gente ruim. 

 

(...) 

  

O fragmento acima foi extraído do poema Morte do leiteiro, presente na obra A Rosa do 

Povo, publicada em 1945 e retrata a preocupação do poeta com problemas sociais de então 

e com dramas do cotidiano. Trata-se de: 

a) Vinícius de Morais. 

b) Érico Veríssimo. 

c) Graciliano Ramos. 

d) Jorge de Lima. 

e) Carlos Drummond de Andrade. 

 

11 - (FEPAR PR)      

Em relação à obra Senhora, de José de Alencar, assinale a opção correta. 

(As citações são de M. Cavalcanti Proença na introdução à edição de 1997, RJ: Ediouro; SP: 

Publifolha) 

a) A obra em questão pertence ao romantismo, pois se insere na corrente do romance 

histórico, pois o enredo mostra "a evolução da sociedade imperial, marcada por uma 
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alienação que a europeizava, na época, tal como, hoje em dia, americaniza a nossa". (p. 

16) 

b) O referido romance se filia à vertente regionalista do romance romântico, porque nela 

"os termos da linguagem oral são mais freqüentes que em outros livros, ao lado dos 

regionalismos. Aí estão "talho", como ferimento ("cautério aplicado ao talho"); "traste", 

em lugar de móvel ("e de que serve a mim esse traste, a sua honra?")". (p. 16) 

c) A obra em questão pertence ao realismo, embora seu escritor seja reconhecido como 

da escola romântica, já que "Aurélia, a heroína, é um tipo de mulher cerebral, lutando 

contra o cordial que, afinal, vence", ou ainda "no estudo dos personagens, grande parte 

dos cacoetes românticos desaparece, e a Seixas não falta mesmo certa dose de 

racionalização psicanalítica, justificando o seu pendor para caça-dotes". (p. 13 e 15) 

d) O referido romance é baseado na teoria determinista de Taine em que o meio influencia 

o homem, uma vez que o protagonista, Seixas, "não tem a firmeza inflexível do caráter 

de Aurélia, e, por isso, o ambiente influencia o seu modo de viver, leva-o a perder-se por 

leviandade (...) O romancista o redime, fazendo-o reencontrar a natureza, mergulhar o 

espírito no universo das coisas e dos seres simples". (p. 14) 

e) A obra em questão pertence à tendência do romance urbano romântico (também 

chamado social, de costumes ou de perfil feminino), pois "apresenta a condenação ao 

casamento de conveniência, e aponta os males e perigos da educação artificial da 

época, desenvolvida em função das atividades da vida social, do ambiente falso dos 

salões; e – não seria Alencar – afirma a superioridade da vida rural e do homem do 

campo sobre o ambiente e o habitante das cidades". (p. 13)  

 

12 - (FATEC SP)      

A respeito do poema “Vou-me embora pra Pasárgada”, é correto afirmar que: 

a) assume a atitude vanguardista do movimento antropofágico. 

b) nega o irracionalismo modernista, imaginando Pasárgada como reflexo do mundo real. 

c) recupera valores românticos na linguagem, ao empregar versos livres. 

d) resgata o tema romântico da evasão, opondo um espaço “lá” ao espaço aqui 

e) supera o ideal modernista de valorização do futuro, ao mencionar produtos da 

tecnologia. 

 

13 - (FATEC SP)      

Considere as seguintes afirmações: 

 

I. Sob a influência das teorias científico-filosóficas da época, o Realismo buscava revelar, 

de modo objetivo, a realidade cotidiana e o comportamento humano. 
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II. O gosto pela descrição, no Realismo, decorre da perspectiva de idealização da vida e do 

herói do romance urbano. 

III. Centrado em um dos temas caros ao Realismo – o adultério – ‘ Dom Casmurro tem no 

narrador-personagem um observador crítico do passado, que ele evoca e analisa. 

IV. O estilo de Machado de Assis associa humor e pessimismo, para falar da condição 

humana. 

 

Dentre essas afirmações estão corretas 

a) I e III apenas. 

b) I, II, III e IV. 

c) I, III e IV apenas. 

d) II, III e IV apenas. 

e) III e III apenas. 

 

14 - (FEEVALE RS)      

Assinale a seqüência que corresponde à correta relação entre autores e características: 

 

1. Manuel Bandeira 

2. Jorge Amado 

3. José Américo de Almeida 

4. Fernando Sabino 

5. Érico Veríssimo 

 

(   ) Ficcionista e homem público. Seu primeiro romance, o mais importante, publicado em 

1928, inicia uma nova fase na história da prosa da ficção brasileira. 

(   ) Iniciou sua carreira literária com uma coletânea de contos. Em “O Tempo e o Vento” nos 

narra a formação e desenvolvimento do seu Estado natal. 

(   ) Cultor, sobretudo, da prosa de ficção ligeira, onde faz o registro do quotidiano, em uma 

linguagem simples e bem brasileira. 

(   ) Exímio prosador e um dos mais notáveis poetas de nossa literatura. Em sua obra poética 

soube conciliar contribuições do Modernismo com a herança tradicional. 

(   ) A exploração do trabalhador urbano e rural, o coronelismo latifundiário, a infância 

abandonada, são alguns dos principais temas presentes na obra de ficção deste que é 

um dos mais lidos e populares romancistas brasileiros. 

 

a) 5, 3, 4, 1, 2. 

b) 4, 1, 2, 3, 5. 
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c) 1, 2, 5, 4, 3. 

d) 3, 5, 4, 1, 2. 

e) 2, 4, 3, 5, 1. 

 

15 - (FEEVALE RS)      

I. “Viver é muito perigoso.” 

II. “Ao vencedor as batatas.” 

III. “E agora, José?” 

 

As frases acima são, respectivamente, de: 

a) Machado de Assis, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. 

b) Graciliano Ramos, Machado de Assis, Manuel Bandeira. 

c) Guimarães Rosa, Lima Barreto, Mário de Andrade. 

d) Guimarães Rosa, Machado de Assis, Vinícius de Morais. 

e) Guimarães Rosa, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade. 

 

16 - (FEEVALE RS)      

Sobre a obra “São Bernardo”, todas as afirmações estão corretas, exceto a letra _____. 

a) O social e o psicológico fundem-se em São Bernardo para criar uma obra de profunda 

análise das relações humanas. 

b) Honesto, sensato, possuído de um fino trato para negócios, Paulo Honório compôs a 

fazenda Santa Fé e faz dela uma fonte de riqueza. 

c) O protagonista casa-se com Madalena, a fim de garantir um herdeiro. 

d) Madalena discute freqüentemente, as condições de vida dos empregados da fazenda, 

inspirando-lhes confiança. 

e) A vida angustiada e o ciúme exagerado de Paulo Honório acabam desesperando a 

esposa, levando-a ao suicídio. 

 

17 - (FEEVALE RS)      

Considerando os autores gaúchos Moacyr Scliar e Charles Kiefer e suas respectivas obras “O 

Ciclo das Águas” e “Uma Valsa para Bruno Stein”, podemos afirmar que 

 

I. a narrativa em “O Ciclo das águas” é linear, tendo como cenário inicial Porto Alegre, 

terra natal da personagem principal; 

II. Esther  recebe  de  seu  marido  Rafael  a  pequena  imagem  de uma sereia, objeto que 

guarda consigo para o resto da vida; 
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III. Olga  considerava  a  nora  uma  intrusa,  alguém  que viera roubar-lhe não só o filho, 

mas o seu direito de legislar sobre os afazeres da casa; 

IV. em  ambas  as  obras  enfocadas  ocorre  a  representação  da  cultura judaica e a 

questão social retratando a análise da classe média brasileira em suas problemáticas; 

V. Verônica não gostou do fato de o pai não tê-la impedido de estudar em Porto Alegre. 

 

Estão corretas as afirmações: 

a) I, II, IV. 

b) I, IV. 

c) II, III. 

d) IV, V. 

e) III, V. 

 

18 - (FEEVALE RS)      

Mais conhecido como romancista, Machado de Assis revela-se contista genial. As 

afirmações abaixo estão relacionadas ao conto “Missa do Galo”. Marque V (verdadeiro) ou 

F (falso), para cada uma das afirmativas escolhendo, no final, a série correta. 

Em relação ao conto Missa do Galo, 

 

01. o romance relata o envolvimento amoroso do narrador com a esposa do escrivão 

Meneses, mulher autoritária; 

02. narrado em terceira pessoa, apresenta a paixão do jovem Inácio pelos braços de D. 

Severina, mulher do solicitador Borges; 

03. no início do conto, o jovem narrador lembra que Conceição era chamada de “a santa”, 

pois aceitava as traições do marido, o escrivão Meneses; 

04. Camilo fora supersticioso quando criança, graças à influência da mãe. Hoje é um moço 

descrente de tudo. No decorrer do conto, ele vai mudando essa concepção e 

retornando à visão mítica infantil; 

05. a espera da missa do galo, constitui o núcleo base do conto. Nogueira intui o primeiro 

sinal de interesse de Conceição por ele quando ambos preparam-se para a cerimônia. 

 

a) F, V, F, V, V. 

b) V, F, V, F, V. 

c) F, F, V, F, F. 

d) F, V, F, F, F. 

e) F, F, V, V, F. 
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19 - (FEEVALE RS)     

Em relação à obra A Bolsa & A Vida podemos afirmar que 

a) Carlos Drummond de Andrade apresenta-nos uma coletânea de poemas exaltando 

Itabira, sua terra natal. 

b) constitui importante obra sobre a vida de seu autor: Mário Quintana 

c) apresenta textos em prosa e verso, tendo como tema principal fatos do cotidiano. 

d) o texto inicial "A Bolsa", relata a desesperada busca de uma bolsa perdida pertencente à 

filha do narrador. 

e) apresenta-nos, entre outros, os poemas: Mundo Grande, José, Mãos Dadas e Poema de 

Sete Faces.  

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 20 

  

    

         O modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e de técnicas 

conseqüentes, foi uma revolta contra o que era a Inteligência nacional. É muito mais exato 

imaginar que o estado de guerra da Europa tivesse preparado em nós um espírito de 

guerra, eminentemente destruidor. E as modas que revestiram este espírito foram, de início 

diretamente importadas da Europa. Quanto a dizer que éramos, os de São Paulo, uns 

antinacionalistas, uns antitradicionalistas europeizados, creio ser falta de sutileza crítica.  

           (ANDRADE, M. Aspectos da literatura brasileira. 5. ed. São Paulo: Martins, 1974. p. 235.) 

 

20 - (EFOA MG)      

Com base no texto acima, e considerando a atitude dos principais integrantes do 

Modernismo brasileiro, é CORRETO afirmar que a primeira fase desse movimento visava a: 

a) apresentar um conjunto de normas e regras literárias, pautadas nos ensinamentos 

clássicos europeus, que orientassem a produção literária no país.  

b) atualizar a produção literária brasileira, buscando reproduzir modelos estéticos e 

temáticos euro-americanos, vigentes desde o início do século XX. 

c) reavivar aos moldes europeus a produção literária de qualidade, tão escassa desde fins 

do século XIX, com a decadência do Simbolismo. 

d) combater remanescentes literários retrógrados, representados sobretudo pelo 

Parnasianismo, a fim de renovar a produção literária brasileira de então. 

e) instaurar uma literatura politicamente empenhada e combativa, inspirada no neo-

realismo e no neonaturalismo. 
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GABARITO:  

 

1) Gab: C 

 

2) Gab: C 

 

3) Gab: E 

 

4) Gab: B 

 

5) Gab: E 

 

6) Gab: E 

 

7) Gab: C 

 

8) Gab: D 

 

9) Gab: B 

 

10) Gab: E 

 

11) Gab: E 

 

12) Gab: C 

 

13) Gab: C 

 

14) Gab: D 

 

15) Gab: E 

 

16) Gab: B 

 

17) Gab: E 

 

18) Gab: C 

 

19) Gab: C 

 

20) Gab: D 

 

  

  


