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AVALIAÇÃO DE LITERATURA 

 

1)Cite dois   eventos marcantes  para a história do Brasil no final do século XIX  as primeiras 

décadas  do século XX. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2(PUC RS–2010) Para responder à questão, ler o fragmento que segue. 

A travessia foi penosamente feita. O terreno inconsistente e móvel fugia sob os passos aos 

caminhantes; remorava a tração das carretas absorvendo as rodas até ao meio dos raios; 

opunha,  salteadamente ,  flexíveis barreiras de espinheirais, que era forçoso destramar a 

facão; e reduplicava, no reverberar intenso das areias, a adustão da canícula. De sorte que ao 

chegar à tarde, à “Serra Branca”, a tropa estava exausta. 

Exausta e sequiosa. Caminhara oito horas sem parar, em pleno arder do sol bravio do verão. 

O fragmento pertence ao livro Os sertões, de Euclides da Cunha, que relata a Guerra de 

Canudos, travada no Nordeste brasileiro entre os homens liderados por Antônio Conselheiro e 

as tropas militares republicanas. 

Nesse trecho da obra, 

I. alternam-se a linguagem coloquial e a inconformidade com a exploração do homem pelo 

homem. 

II. a reiteração de expressões regionais e a preocupação com a condição humana permeiam o 

ponto de vista do narrador. 

III. a complexidade vocabular e o predomínio da descrição constituem características 

marcantes. 

A(s) afirmativa(s) CORRETA(S) é / são 

a) I, apenas. 

 b) II, apenas. 

 c) III, apenas.  

d) I eII I, apenas. 

 e) I, II e II. 

3)  Uso do vocabulário científico , pessimismo diante da vida, são as principais características da 

obra de: 



a)Graça Aranha 

b)Euclides da Cunha  

c)Lima Barreto 

d)Augusto dos Anjos 

e)nda 

4)Assinale a alternativa INCORRETA sobre as situações sociais e históricas  que as obras do 

período Pré – Modernista refletiram. 

a)imigração alemã no Espírito Santo ,no romance Canaã, de Graça Aranha; 

b)alterações na vida social da capital , em vários romances de Lima Barreto; 

c)miséria do caboclo , nos contos de Monteiro Lobato; 

d)vida do sertanejo nordestino, na obra Os Sertões , de Euclides da Cunha; 

e)nda 

5)O que aborda a obra ” Canaã “ de Graça Aranha? Assinale V ou F. 

(   )é o que os estudiosos costumam chamar de  romance de tese, uma vez que busca defender 

alguns pontos de vista ; 

(   )são  ideias debatidas por dois  amigos  imigrantes Milkau e Lentz; 

(  )São ideias que giram em torno de temas como imigração , mistura de raças e condições 

sociais , culturais e políticas do Brasil; 

(   )Milkau ,revela postura racista ,condenado a mistura de raças; 

(   )Lentz , apresenta uma visão universalista: acredita na integração entre o imigrante e o 

brasileiro. 

a)F,F,F,F,F 

B)V,V,F,F,V 

C)V,F,V,F,F 

D)V,V,V,V,V 

E)NDA 

6)Complete: O Pré – Modernismo , portanto , é um período marcado pelo ______________ ou 

____________________ , pela preocupação com as questões sociais de nosso país e também  

pelo ecletismo , já que as obras pré – modernistas coexistiram com as ____________________  

e ______________________________. 

7)Qual autor ao voltar para o Brasil , participou da Semana da Arte Moderna de 1922? 



a)Graça Aranha 

b)Euclides da Cunha  

c)Lima Barreto 

d)Augusto dos Anjos 

e)nda 

8)UPF-RS(adaptado)Leia as seguintes afirmações sobre 

Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e assinale 

com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(__) A obra apresenta a denúncia da hipocrisia e das 

falsas aparências, além de criticar o nacionalismo 

ufanista. 

(__) A narrativa assume uma atitude séria diante do poder, 

pois Policarpo demonstra total lucidez ao propor 

mudanças nas leis e nos hábitos, apresentando uma 

visão sistemática da realidade. 

(__) O protagonista do romance, através de suas falas e 

ações, demonstra que ocorre a perfeita identificação 

entre o seu ideal e o real. 

(__) Ao mostrar-se atento à realidade de seu tempo, o 

autor documenta alguns acontecimentos da vida republicana. 

a) F – F – V – V 

c) V – V – F – V 

d) F – V – F – F 

d) V – F – V – F 

e) V – F – F – V 

 

 

 

 


