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AVALIAÇÃO DE LITERATURA 

 

1) Quais são as características da literatura contemporânea? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
2) ENEM 

Primeira lição 
 
Os gêneros de poesia são: lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. 
 
O gênero lírico compreende o lirismo. 
 
Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. 
 
É a linguagem do coração, do amor. 
 
O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os Versos sentimentais eram declamados ao Som 
da lira. 
 
O lirismo pode ser: 
 
a) Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. 
 
b) Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. 
 
c) Erótico, quando versa sobre o amor. 
 
O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o epicédio. 
 
Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. 
 
Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. 
 
Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. 
 
Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. 
 
Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. 
 
Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. 
 
CESAR. A. C. Poética. São Paulo. Companhia das Letras, 2013 
 
No poema de Ana Cristina Cesar, a relação entre as definições apresentadas e o processo de construção do 
texto indica que o(a) 
 
A)caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. 
B)tom explicativo e contido não constitui uma forma peculiar de expressão poética. 



C)seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. 
D)enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade. 
E)Nda 

3)Qual é o estilo adotado pelo autor Luís Fernando Verissimo? 

_______________________________________________________________________________________ 

4)Qual autor(a) contemporâneo é avesso ao contato com a mídia? 

a)Lygia Fagundes Telles 

b)Dalton Trevisan 

c)Luís Fernando Verissimo 

d)Dias Gomes 

e)nda 

5)Por que a crônica é,muitas vezes ,vista como um gênero menor no campo literário? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

6)Qual escritor escreveu a obra “Auto da Compadecida”? 

a)João Ubaldo Ribeiro 

b)Paulo Lins 

c)Dalton Trevisan 

d)Dias Gomes 

e)nda 

7)Qual é o autor considerado um dos maiores cronistas de seu tempo? 

a)João Ubaldo Ribeiro 

b)Paulo Lins 

c)Dalton Trevisan 

d)Dias Gomes 

e)Rubem Braga 

8)Qual a principal temática presente na poesia marginal? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 
 


