
 

 

FATO Medicina 
 

 

Lista Complementar – Literatura – ( Prof.º Donizete) 

01. 
     O período literário conhecido como Pré-Modernismo situa-se, 
aproximadamente, nas duas primeiras décadas do século XX, 
precedendo o movimento modernista de 1922. Na verdade, o 
Pré-Modernismo não corresponde a uma escola literária, mas 
sim a um confluir de escritores que, não correspondendo a 
nenhuma das estéticas de fins do século XIX, tiveram uma 
produção de impacto, apresentando novas vertentes estilísticas 
e/ou temáticas em nossa literatura. Entre os principais autores 
desse período estão Lima Barreto, João do Rio, Augusto 
dos Anjos, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. 

NASCIMENTO, Anderson Ulisses S. Pré-Modernismo. Globo 
Educação. Disponível em: <http://educacao.globo.com>. Acesso em: 4 jul. 2016. 

(adaptado) 

Na literatura, o Pré-Modernismo divergiu de outros movimentos 
porque: 
a) foi uma escola literária que ocorreu de forma homogênea em 
todos os países de língua portuguesa. 
b) antecipou, com Euclides da Cunha, a desconstrução da 
linguagem formal que caracterizaria o Modernismo. 
c) tematizou a escravidão no Rio de Janeiro, tendo Lima Barreto 
como um dos seus principais representantes. 
d) serviu como apoio à vanguarda modernista por meio da obra 
de Monteiro Lobato, entusiasta do movimento de 1922.                 
e) adiantou alguns aspectos que caracterizaram, 
posteriormente, os modernistas, embora não se configure como 
escola literária. 
 

02. 
Capítulo 5 

     Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava 
arribar. 
     Sem legume, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, 
não havia de ficar morrendo de fome enquanto a seca durasse. 
     Depois, o mundo é grande e no Amazonas sempre há 
borracha... 
     Alta noite, na camarinha fechada que uma lamparina 
moribunda alumiava mal, combinou com a mulher o plano de 
partida. 
     Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada da 
rede os olhos cegos de lágrimas. 
     Chico Bento, na confiança de seu sonho, procurou animá-la, 
contando-lhe os mil casos de retirantes enriquecidos no Norte. 
     A voz lenta e cansada vibrava, erguia-se, parecia outra, 
abarcando projetos e ambições. E a imaginação esperançosa 
aplanava as estradas difíceis, esquecia saudades, fome e 
angústias, penetrava na sombra verde do 
Amazonas, vencia a natureza bruta, dominava as feras e as 
visagens, fazia dele rico e vencedor. 

QUEIROZ, Rachel de. O quinze. 14 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
                                                                                  1971, p.44-45. 

Considerando a leitura do texto e o momento histórico em que 
foi escrito, podemos depreender que 
a) a repetição da preposição “sem”, no segundo parágrafo, 
indica o cenário de privação que determina a partida dos 
retirantes. 
b) Chico Bento não tinha mais esperança de encontrar um lugar 
melhor, mas dizia o contrário para Cordulina a fim de animá-la. 
c) embora pertença à Geração de 30 e tenha como base as 
temáticas sociais O quinze prima pelo culto à forma e por uma 
sintaxe cheia de regras. 
d) a trajetória da família de Chico Bento é marcada por fatos 
muito tristes que não apresentam nenhuma ligação com o clima 
da região. 

e) a linguagem utilizada pela escritora segue uma dinâmica 
tradicional, e a seleção vocabular é propositalmente feita a fim 
de amenizar o sofrimento do retirante. 
 

03. 
José 

E agora, José? 
A festa acabou, 
a luz apagou, 
o povo sumiu, 
a noite esfriou, 
e agora, José? 
e agora, você? 

você que é sem nome, 
que zomba dos outros, 
você que faz versos, 
que ama, protesta? 

e agora, José? 
Está sem mulher, 

está sem discurso, 
está sem carinho, 
já não pode beber, 
já não pode fumar, 
cuspir já não pode, 

a noite esfriou, 
o dia não veio, 

o bonde não veio, 
o riso não veio, 

não veio a utopia 
e tudo acabou 

e tudo fugiu 
e tudo mofou, 
e agora, José? 

Carlos Drummond de Andrade 
 

Considerando a leitura do poema drummoniano, pode-se inferir 
que 
a) José é um poema de desencontros, marcado por um profundo 
ceticismo. O homem não encontra a si mesmo, pois se perdeu e 
está encurralado, em um metafórico beco sem saída. 
b) o poema de Drummond apresenta uma visão estreita, pois o 
José tratado no texto se refere a apenas um homem, o próprio 
autor. 
c) apesar da solidão e do anonimato, o José apontado no texto 
ainda tem esperanças e acredita que uma boa oportunidade o 
realizará como homem. 
d) José representa as pessoas anônimas que são 
espiritualizadas e entendem que na vida há obstáculos 
intransponíveis. 
e) José se sente só e desesperado, mas encontra paliativos que 
tornam sua situação menos dolorosa no decorrer do poema. 
 

04. 
A seguir temos fragmentos de romances do escritor alagoano 
Graciliano Ramos. Trata-se de uma obra de tendência 
neorrealista da segunda fase do Modernismo brasileiro 
identificada com as teses deterministas da literatura do fim do 
século XIX. No romance São Bernardo, por exemplo o narrador-
personagem Paulo Honório revela seu total desapreço pelas 
pessoas que o serviam na fazenda São Bernardo durante anos, 
fato confirmado em: 
a) “Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, 
comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, 
depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos 
pareciam ratos – e a lembrança dos sofrimentos passados 
esmorecera.” 



 

b) “Meninos, com as pregas da súbita velhice, careteavam, 
torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os vaqueiros 
másculos, como titãs alquebrados em petição de miséria. 
Pequenos fazendeiros, no arremesso igualitário, baralhavam-se 
nesse anônimo aniquilamento.” 
c) “Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento 
os levantasse. E os braços afinados desciam-lhes nos joelhos, 
de mãos abanando.” “Não tinham sexo, nem idade, nem 
condição nenhuma. Eram os retirantes. Nada mais.” 
d) “Havia bichos domésticos, como o Padilha, bicho do mato, 
como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, 
bois mansos.” 
e) “Vai dormir, diacho! Parece que tá espritado! Soca um quarto 
de rapadura no bucho e ainda fala de fome!’ 
A rede de Cordulina que tentava um balanço para enganar o 
menino – pobrezinho! O peito estava seco como uma sola velha! 
– Gemia, estalando mais, nos rasgões. E o intestino vazio se 
enroscava como uma cobra faminta, e em roncos surdos 
resfolegava: um, um, um ...” 
 

05.                                                                   
Momento num café 

Quando o enterro passou 
Os homens que se achavam no café 

Tiraram o chapéu maquinalmente 
Saudavam o morto distraídos 

Estavam todos voltados para a vida 
Absortos na vida 

Confiantes na vida. 
Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado 

Olhando o esquife longamente 
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade 

Que a vida é traição 
E saudava a matéria que passava 

Liberta para sempre da alma extinta. 
BANDEIRA, Manuel. Estrela da manhã. In: Poesia completa e prosa. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 2009, p.130. 

 
Considerando a forma do poema, é possível inferir que: 
a) o poema torna-se espaço de reflexão no qual a doença e a 
morte transformam-se em experiência lírica e reflexiva, 
ganhando uma dimensão universal. 
b) o tamanho dos versos marca a mudança de tom operada no 
poema. A primeira estrofe é toda composta de versos curtos, que 
sugerem um tom mais descontraído. 
c) na primeira estrofe, os versos são mais longos, refletindo o 
aspecto solene da conclusão que será apresentada: não há 
finalidade na vida. 
d) por meio de uma linguagem mais rebuscada e com forte teor 
clássico, Bandeira chega à conclusão de que a morte pode 
chegar a qualquer momento. 
e) a obra de Manuel Bandeira vai além dos limites históricos para 
tematizar angústias e conflitos humanos de natureza universal. 
 

06.  
Pronominais 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 

Do professor e do aluno 
E do mulato sabido. 

Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 

(Oswald de Andrade. In Poesia Pau-Brasil) 
 

A respeito desse poema, é possível considerar que: 
a) No texto, encontramos exemplos do português tanto no seu 
uso padrão quanto no seu uso coloquial. 
b) Para manifestar sua tendência à coloquialidade, o texto ignora 
completamente procedimentos do português padrão. 
c) Ao adotar a norma culta como mecanismo de julgamento 
estilístico, o texto implicitamente condena o analfabetismo. 
d) O uso do português padrão no primeiro verso, em contraste 
com a adoção da linguagem coloquial no último, insinua a 
superioridade daquele sobre este. 

e) A coexistência da norma culta com a linguagem coloquial não 
indica a diversidade dos usos do português no Brasil. 
 

07. 
Olá! Negro 

Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos 
e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor 
tentarão apagar a tua cor! 
E as gerações dessas gerações quando apagarem 
a tua tatuagem execranda, 
não apagarão de suas almas, a tua alma, negro! 
Pai-João, Mãe-negra, Fulô, Zumbi, 
negro-fujão, negro cativo, negro rebelde 
negro cabinda, negro congo, negro ioruba, 
negro que foste para o algodão de USA 
para os canaviais do Brasil, 
para o tronco, para o colar de ferro, para a canga 
de todos os senhores do mundo; 
eu melhor compreendo agora os teus blues 
nesta hora triste da raça branca, negro! 
Olá, Negro! Olá, Negro! 
A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro! 

LIMA, J. Obras completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1958 (fragmento). 
 

O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão 
do eu lírico, um contexto social assinalado por 
a) modernização dos modos de produção e consequente 
enriquecimento dos brancos. 
b) preservação da memória ancestral e resistência negra à 
apatia cultural dos brancos. 
c) superação dos costumes antigos por meio da incorporação de 
valores dos colonizados. 
d) nivelamento social de descendentes de escravos e de 
senhores pela condição de pobreza. 
e) antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de 
hereditariedade. 
 

08. 
Leia o texto de Carlos Drummond de Andrade e assinale a 
alternativa que melhor sintetize seu significado estético e 
humano: 
 

Construção 

Um grito pula no ar como foguete. 
Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. 
O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. 
O sorveteiro corta a rua. 
E o vento brinca nos bigodes do construtor. 

(Alguma Poesia, 1930) 
 

a) Abordagem coloquial dos males inevitáveis do progresso nos 
grandes centros. 
b) Abordagem sentimental das vantagens do progresso nos 
grandes centros. 
c) Registro seco da felicidade do homem do povo diante do 
espetáculo do progresso. 
d) Registro da revolta social por meio da poesia. 
e) Protesto marxista por meio de versos cubistas. 
 

09. 
 

TERESA 

A primeira vez que vi Teresa 
Achei que ela tinha pernas estúpidas 
Achei também que a cara parecia uma perna 
Quando vi Teresa de novo 
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o 
[resto do corpo 
(Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando 
[que o resto do corpo nascesse 
Da terceira vez não vi mais nada 
Os céus se misturaram com a terra 
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a 
face 

                                                          [das águas.      Manuel Bandeira 

 
 



 

De acordo com as ideias expostas no poema acima, infere-se 
que: 
a) há a promoção da sacralização do ideal romântico. 
b) expressa o modo niilista com que o autor vê a realidade. 
c) adota estruturas métricas plenamente convencionais. 
d) trata o amor de uma forma inusitada, fora dos padrões. 
e) faz o tempo psicológico não correspondente ao tempo real. 
 

10. 
“Coração numeroso”, 

Carlos Drummond de Andrade 
 

Mas tremia na cidade uma fascinação casas compridas 
autos abertos correndo caminho do mar 

voluptuosidade errante do calor 
mil presentes da vida aos homens indiferentes, 

que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. 
O mar batia em meu peito, já não batia no cais. 

A rua acabou, quede as árvores? a cidade sou eu 
a cidade sou eu 
sou eu a cidade 

meu amor. 
 

Nos versos citados, a relação entre o eu lírico e o seu entorno é 
estreita – o que é confirmado pelas expressões sublinhadas. A 
partir de tais observações, pode-se inferir que a aproximação 
estabelecida entre o sujeito e a cidade conota: 
a) a comoção do sujeito poético, cuja sensibilidade é despertada 
pela vitalidade que movimenta a urbe. 
b) a desumanização do sujeito poético, cujo cotidiano frenético 
repete o ritmo do espaço urbano. 
c) a soberba do eu lírico, que se supõe tão grandioso e 
fascinante quanto a cidade. 
d) a degradação do sujeito lírico que, assim como a cidade, está 
“doente” por não receber a atenção das pessoas. 
e) a apatia do eu lírico que, assim como a cidade, segue o seu 
rumo, imune ao caos urbano. 
 
 

 
Gabarito 

01 – E / 02 – A / 03 – A / 04 – D / 05 – B / 06 – A / 07 – B / 08 – 
A/ 09 – D / 10 – E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


