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AVALIAÇÃO DE LITERATURA 

 

1)Cite três obras de Guimarães Rosa. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2)Cite duas características que pertence a obra Grande sertão: veredas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3)A obra de João Cabral de Melo Neto ,embora classificada como pertencente à geração de 1945 , 

possui traços muito particulares , tendo recuperado elementos  , principalmente  , da poesia  de 

____________________________________e___________________________________________. 

4) João Cabral de Melo Neto é chamado , com justiça , de” poeta – 

engenheiro”ou____________________________________________________________________ 

5)Segundo ___________,”a poesia não é fruto de inspiração em razão do sentimento “ , e sim fruto 

de transpiração: ”do trabalho paciente e lúcido do poeta”. 

a)Guimarães Rosa 

b)Clarice Lispector 

c)João Cabral de Melo Neto. 

d)Carlos Drummond de Andrade  

e)nda 

6)ENEM 

 O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e 

depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. 

ROSA. J. G. Grande sertão: veredas. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

No romance Grande sertão: veredas, o protagonista Riobaldo narra sua trajetória de jagunço. A 

leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo se aproxima de um(a) 

a) diário, por trazer lembranças pessoais. 

b) fábula, por apresentar uma lição de moral. 

c) notícia, por informar sobre um acontecimento. 

d) crônica, por tratar de fatos do cotidiano. 

e) nda 

 

7) ENEM  

 Seca d’água 



 

É triste para o Nordeste 

o que a natureza fez 

mandou 5 anos de seca 

uma chuva em cada mês 

e agora, em 85 

mandou tudo de vez. 

 

A sorte do nordestino 

é mesmo de fazer dó 

seca sem chuva é ruim 

mas seca d’água é pior. 

 

Quando chove brandamente 

depressa nasce o capim 

dá milho, arroz, feijão 

mandioca e amendoim 

mas como em 85 

até o sapo achou ruim. 

[...] 

Meus senhores governantes 

da nossa grande nação 

o flagelo das enchentes 

é de cortar o coração 

muitas famílias vivendo 

sem lar, sem roupa e sem pão. 

ASSARÉ, Patativa do. Digo e não peço segredo. São Paulo: Escritura, 2001, p. 117–118. 

Esse é um fragmento do poema Seca d’água, do poeta popular Patativa do Assaré. Nesse 

fragmento, a relação entre o texto poético e o contexto social se verifica 

 

a) por meio de metáforas complexas, ao gosto da tradição poética popular. 

b) de maneira idealizada, deturpando a realidade pela sua formulação amena e cômica. 

c) de forma direta e simples, que dispensa o uso de recursos literários, como rimas e figurações. 

d) de modo explícito, não mediada por oposições, como a apresentada no título. 

e) nda. 

8)Assinale duas obras de João Cabral de Melo Neto. 



a)Morte e vida Severina. 

b)Sagarana. 

c)A hora da estrela. 

d)O cão sem plumas. 

e)Tutameia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


