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Literatura – Literatura – Difícil [10 Questões] 
 

01 - (CEFET RJ)      

TEXTO  

 

“A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, 

bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estima nenhuma coisa cobrir nem 

mostrar suas vergonhas; e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o 

rosto. […] Porém a terra em si é de muito bons ares, […]. E em tal maneira é graciosa que, 

querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.” 

 

O texto VI apresenta fragmentos: 

a) do “Diálogo sobre a conversão dos gentios”, do Pe. Manuel da Nóbrega. 

b) das “Cartas” dos missionários jesuítas, escritas nos dois primeiros séculos. 

c) da “Carta” de Pero Vaz de Caminha e El-Rey D. Manuel, referindo-se ao descobrimento 

de uma nova terra e às primeiras impressões do aborígene. 

d) da “Narrativa Epistolar e os Tratados da Terra e da Gente do Brasil”, do jesuíta Fernão 

Cardim. 

e) do “Diário de Navegação”, de Pero Lopes de Souza, escrivão do primeiro colonizador, o 

de Martim Afonso de Souza. 

 

02 - (EFOA MG)      

Com relação ao narrador de A Faca de Dois Gumes, é CORRETO dizer que:  

a) é cúmplice do leitor porque, sabendo mais do que ele, compartilha todos os seus 

saberes e todas as suas inferências. 

b) é dono de uma onisciência explícita porque desde o início deixa claro que conhece o 

desfecho do caso e vai limitar-se tão somente a narrar os pormenores. 

c) é  apenas uma testemunha que, tendo tomado parte do caso como personagem 

secundária, diz somente o que sabe, deixando claro que sua visão é limitada, pois narra 

a partir da periferia dos acontecimentos. 

d) é uma figura ausente, uma vez que opta pelo modo dramático, em que os diálogos e as 

rubricas praticamente o substituem. 

e) é portador de uma onisciência seletiva, já que alterna descrições de cenas e de diálogos 

com sutis sugestões acerca do desfecho, comandando, de um ponto fixo, toda a ação da 

novela. 

 



 
 

2 
www.projetomedicina.com.br  

03 - (FEPAR PR)      

É comum em SAGARANA, como em outras obras do autor, o tema da viagem/travessia, em 
que essa assume caráter metafórico, simbólico. Considerando tal raciocínio, assinale a 
alternativa correta. 
a) Para Major Saulo, de "O burrinho pedrês", a viagem implica mudança de 

comportamento, clara nas palavras da sua despedida. 

b) As constantes viagens de Lalino Salãthiel, de "A volta do marido pródigo", transformam 

o seu modo de vida, com o personagem assumindo, no final, um outro código de 

valores. 

c) A viagem empreendida por Dona Dionóra, de "A hora e a vez de Augusto Matraga", 

leva-a de um casamento feliz a uma relação conturbada. 

d) Para o protagonista de "Minha Gente", a viagem significa a incorporação da visão de 

mundo do homem sertanejo e interiorano. 

e) Os personagens de "Sarapalha" tornam possível, mediante rememorações, a 

experiência da viagem, modificando a relação até então existente entre eles. 

 

04 - (FEPAR PR)      

"O que nela se elevava não era a coragem, ela era substância apenas, menos do que 
humana, como poderia ser herói e desejar vencer as coisas? Não era mulher, ela existia e o 
que havia dentro dela eram movimentos erguendo-a sempre em transição. Talvez tivesse 
alguma vez modificado com sua força selvagem o ar ao seu redor e ninguém nunca o 
perceberia, talvez tivesse inventado com sua respiração uma nova matéria e não o sabia, 
apenas sentia o que jamais a sua pequena cabeça de mulher poderia compreender. Tropas 
de quentes pensamentos brotavam e alastravam-se pelo seu corpo assustado e o que neles 
valia é que encobriam um impulso vital, o que neles valia é que no instante mesmo de seu 
nascimento havia a substância cega e verdadeira criando-se, erguendo-se, salientando 
como uma bolha de ar a superfície da água, quase rompendo-a..." 

  

O trecho acima é um exemplo da chamada literatura de introspecção psicológica. Pela 

características dessa tendência literária e através da leitura do texto, pode-se afirmar que 

o(a) autor(a) é: 

a) Dalton Trevisan. 

b) José de Alencar. 

c) Adélia Prado. 

d) João Cabral de Melo Neto. 

e) Clarice Lispector.  

 

05 - (FEEVALE RS)      

A questão refere-se aos textos I, II, III. IV. 
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(   ) “Ó formas alvas, brancas, Formas claras 

De luares, de neves, de neblinas!... 

Ó formas vagas, fluidas, cristalinas... 

Incensos dos turíbulos das aras”. 

 

(   ) “Eu canto porque o instante existe 

e a minha vida está completa 

Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta.” 

 

(   ) “Eras na vida a pomba predileta 

Que sobre um mar de angústias conduzia 

O ramo da esperança. Eras a estrela 

Que entre as névoas do inverno cintilava 

Apontando o caminho ao pegureiro.” 

 

(   ) “Vai-se a primeira pomba despertada... 

Vai-se outra mais... mais outra,,, enfim dezenas 

De pombas vão-se dos pombais, apenas 

Raia sangüínea e fresca a madrugada”. 

 

Preencha os parênteses ao lado dos textos dados, obedecendo à seguinte convenção: 

 

a) Romantismo. 

b) Parnasianismo. 

c) Simbolismo. 

d) Modernismo. 

 

Preenchidos os parênteses, a seqüência obtida é : 

a) c, d, a, b. 

b) c, d, b, a. 

c) c, a, b, d. 

d) a, d, c, b. 

e) d, a, c, b. 

 

06 - (CEFET PR)     
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Sobre a coletânea de contos “Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector, NÃO é correto 

afirmar que: 

a) Os contos têm em comum uma análise psicológica profunda da relação do indivíduo 

com as outras pessoas, com o mundo e consigo mesmo por meio do fluxo de 

consciência, privilegiando a descoberta de pequenos sentidos na vida. 

b) As narrativas da obra, de caráter surrealista, provocam um efeito de estranhamento, 

abrindo um leque de interpretações por parte do leitor. 

c) Há narrativas que, por meio de um ponto de vista feminino, tratam da fragmentação do 

ser humano moderno, oprimido pelo papel social que lhe cabe, rotina de vida e espaço 

urbano inóspito. 

d) Entre os temas tratados em cada história, podem-se destacar a identificação com o 

outro, a impossibilidade de comunicação, a fuga da realidade, a procura pelo sentido da 

vida, a dor inerente ao processo de amadurecimento e o prazer da leitura. 

e) As narrativas são marcadas pela descrença no divino, especialmente nos contos 

“Perdoando Deus” e “A repartição dos pães”, em que o narrador busca uma explicação 

racional para a necessidade de religião, na primeira narrativa, e para a parábola bíblica, 

na segunda. 

 

07 - (FURG RS)     

Mecê tá doido?! Atiê! Sai pra fora, rancho é 

meu, xô! Atimbora! Mecê me mata, 

camarada vem, manda prender mecê ... 

Onça vem, Maria-Maria, come mecê ... Onça 

meu parente ... Ei, por causa do preto? 

Matei preto não, tava contando bobagem ... 

Ói a onça! Ui, ui, mecê é bom, faz isso 

comigo não, me mata não ... Eu – 

Macuncozo ... Faz isso não ... Nhenhenhém 

... Heeé!... 

Hé ... Aar-rrã ... Aaâh ... Cê me arrhoôu ... 

Remuaci ... Rêiucàanacê ... Araaã ... Uhm ... 

Ui... Uh ... uh ... êeêê ... êê ... ê ... ê... 

 

Este fragmento do conto Meu tio o Iauaretê, de João Guimarães Rosa, narra: 

a) o desespero de Naziazeno para enfrentar os assaltantes que lhe roubam o dinheiro do 

leite. 

b) o assassinato da Teiniaguá que acontece dentro da gruta onde ela vivia. 
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c) a fuga da Baleia, que não queria morrer nas mãos de Fabiano. 

d) a perplexidade do narrador Cony-filho ao se deparar com o embrulho aberto que seu 

pai lhe enviara de além-túmulo. 

e) a morte do narrador ao ser desvendado seu segredo. 

 

08 - (FURG RS)     

Tendo em vista as estéticas literárias brasileiras, podemos afirmar que o Realismo Brasileiro 

a) foi marcado por uma intensa preocupação com o aspecto histórico da nação. 

b) determinou o surgimento de uma nova escrita literária cuja ênfase recaiu nas relações 

amorosas de finais felizes. 

c) ao se confundir com o Naturalismo, pretendeu uma objetividade maior com vistas a 

retratar a realidade. 

d) foi o grande responsável pela afirmação de uma literatura de caráter sugestivo e 

ambíguo. 

e) veiculou uma visão idealizada da aristocracia brasileira do tempo do Império. 

 

09 - (FURG RS)     

Sobre o romance Vidas secas, de Graciliano Ramos, são feitas três afirmativas. 

I O narrador em terceira pessoa toma a si o encargo de expressar as dúvidas e os desejos 

de Fabiano e sua família. Essa disposição narrativa é prerrogativa necessária, tendo em 

vista a incapacidade dessas personagens em falar. 

II O tempo, inicialmente visto apenas na sua perspectiva cronológica, é proposto como a 

circularidade morte-vida e seca-chuva, marcas do nordeste brasileiro. 

III O drama da seca, vivenciado pelas personagens, faz com que Fabiano e sua família 

percam totalmente os limites morais entre o Bem e o Mal, entre o crime e a 

honestidade. 

Quais afirmativas estão corretas? 

a) Apenas II. 

b) Apenas III. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 
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TEXTO: 1 - Comum à questão: 10 

  

    

" É curioso e instrutivo considerar, hoje, a inconsistência ideológica desses grupos que, ao 

que parece, dado o foco puramente literário em que se postavam, não tinham condições de 

entender por dentro os processos de base que então agitavam o mundo ocidental e, 

particularmente, o Brasil. Tudo resolviam em fórmulas abertamente irracionalistas, 

fragmentos do surrealismo francês ou dos mitos nacional-direitistas que o imperialismo 

europeu vinha repetindo desde os fins do século passado. (...) O culto da blague (sátira) e o 

vezo das afirmações dogmáticas acabaram impedindo que (...) repensassem com 

objetividade o problema da sua inserção na práxis brasileira." 

(Alfredo Bosi) 

 

10 - (FEPAR PR)      

Através da leitura do texto acima, podemos dizer que Alfredo Bosi refere-se aos autores: 

a) românticos. 

b) simbolistas. 

c) realistas. 

d) modernistas da 1a fase.  

e) modernistas da 3a fase. 
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GABARITO:  

 

1) Gab: C 

 

2) Gab: E 

 

3) Gab: E 

 

4) Gab: E 

 

5) Gab: A 

 

6) Gab: E 

 

7) Gab: E 

 

8) Gab: C 

 

9) Gab: C 

 

10) Gab: D 

 

  

  


