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LITERATURA 2º Ano EM- Profª -Simone 

Atividades para sexta-feira (19 de junho de 2020). 

Pesquisar na apostila e responder. 

EXERCÍCIOS SOBRE PRÉ-MODERNISMO 

QUESTÃO 1 
Assinale a alternativa que enumera apenas escritores da literatura Pré-modernista 

brasileira: 

a) Augustos dos Anjos, Lima Barreto, Raul Pompeia; 

b) Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Alcântara Machado; 

c) Machado de Assim, Lima Barreto, Augusto dos Anjos; 

d) Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato; 

e) José de Alencar, Euclides da Cunha, Oswald de Andrade. 

QUESTÃO 2 
Com a obra Os Sertões (1902), Euclides da Cunha foi um escritor pré-modernista 

pioneiro ao aproximar a literatura e a história quando recriou literariamente o sangrento 

conflito da Guerra de Canudos (1897). Além de retratar os conflitos ocorridos durante o 

período, o autor atribuiu maior destaque a três principais aspectos: 

a) A escravidão, o povo e a luta; 

b) A terra, o homem e a luta; 

c) O povo, a raça e a luta; 

d) O homem, a luta, a guerra; 

e) O sertão, o homem, a luta. 

QUESTÃO 3 



A obra de Lima Barreto, escritor pré-modernista, é marcada pela análise e descrição da 

vida: 

a) no sertão do Brasil, retratando a seca e os conflitos ocasionados pela disputa de 

terras; 

b) nos grandes centros urbanos, retratando os subúrbios os quais eram, até então, 

ignorados pela elite cultural brasileira; 

c) dos trabalhadores dos cafezais do interior de São Paulo, mais precisamente da região 

do Vale do Paranaíba; 

d) da elite carioca, sobretudo dos artistas vanguardistas, como Tarsila do Amaral e 

Mário de Andrade. 

e) e da cultura do Rio Grande do Sul, na região dos Pampas. 

QUESTÃO 4 
O pré-modernismo foi um período da literatura marcado pela produção de textos em 

prosa. Na poesia pré-modernista, o autor de maior destaque nesse período foi: 

a) Lima Barreto; 

b) Alcântara Machado; 

c) Raul Pompeia; 

d) Augusto dos Anjos; 

e) José de Alencar. 

 
Obs: Qualquer dúvida estou à disposição. 

 

 


