
 
 

As questões fechadas devem ser TODAS justificadas. 
 
 

Questão 01 
 

O Realismo foi um movimento artístico da segunda metade do século XIX. Surgiu na França e teve, neste país, 
seu maior desenvolvimento, embora tenha se espalhado por outros países europeus e americanos. Apresentou 
como principais características a abordagem de temas do cotidiano, a crítica à sociedade burguesa, a retratação 
da realidade da vida e a valorização da Ciência.  

 
 

 
 

Analise as obras acima, de acordo com as características do movimento realista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 02                                                                                                              
 

Qual obra considerada como marco inicial do movimento Realista literário, no Brasil. 
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Questão 03 

 
Explique a diferença primordial entre o Realismo, como escola literária, e o Romantismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 04                                                                                                              
 

Sobre o Realismo, assinale a afirmativa correta e justifique sua resposta. 
 

A) O romance é visto como distração e não como meio de crítica às instituições sociais 

decadentes. 
 

B) O Realismo constitui uma oposição ao idealismo romântico. 

C) O Realismo vê o homem somente como um produto biológico. 
D) Os escritores realistas procuram ser pessoais e objetivos. 

 

E) O Romance sertanejo ou regionalista originou-se no Realismo.  

 
Justificativa 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 05                                                                                                              

(ENEM-2013) 
 
 Mal secreto 
 
Se a cólera que espuma, a dor que mora  
N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,  
Tudo o que punge, tudo o que devora  
O coração, no rosto se estampasse;  
 
Se se pudesse, o espírito que chora,  
Ver através da máscara da face,  
Quanta gente, talvez, que inveja agora  
Nos causa, então piedade nos causasse!  
 
 
 
 



 
Quanta gente que ri, talvez, consigo  
Guarda um atroz, recôndito inimigo,  
Como invisível chaga cancerosa!  
 
Quanta gente que ri, talvez existe,  
Cuja ventura única consiste  
Em parecer aos outros venturosa! 
 

CORREIA, R. In: PATRIOTA, M. Para compreender Raimundo Correia.Brasília: Alhambra, 1995. 

 
 
 
Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, 
o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são 
julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, o que esse julgamento revela? 

 

 

 

 

 

 

Questão 06            

 PROFISSÃO DE FÉ 
                
Invejo o ourives quando escrevo: 
            Imito o amor 
Com Ele, em ouro, o alto-relevo 
            Faz de uma flor. 
 
Imito-o. E, pois nem de Carrara 
            A pedra firo: 
O alvo cristal, a pedra rara, 
            O ônix prefiro. 
 
Por isso, corre, por servir-me, 
            Sobre o papel 
A pena, como em prata firme 
            Corre o cinzel. 
 
Corre; desenha, enfeita a imagem, 
            A ideia veste: 
Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem 
            Azul-celeste. 
 
Torce, aprimora, alteia, lima 
            A frase; e enfim, 
No verso de ouro engasta a rima, 
            Como um rubim. 
 

Quero que a estrofe cristalina, 
            Dobrada ao jeito 
Do ourives, saia da oficina 
            Sem um defeito: 
 
E que o lavor do verso, acaso, 
            Por tão sutil, 
Possa o lavor lembrar de um vaso 
            De Becerril. 
 
E horas sem conta passo, mudo, 
            O olhar atento, 
A trabalhar, longe de tudo 
            O pensamento. 
 
Porque o escrever – tanta perícia, 
            Tanta requer, 
Que ofício tal... nem há notícia 
            De outro qualquer. 
 
Assim procedo. Minha pena 
            Segue esta norma, 
Por te servir, Deusa serena, 
            Serena Forma! 

       Olavo Bilac. Profissão de fé. In: Poesia. Rio de Janeiro: Agir, p. 39-40. 

 
 
 
 
 



 
Revelam a perfeição formal buscada pelo poeta, os versos: 
 

A) “Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem 

            Azul-celeste.” 
B) “Que ofício tal... nem há notícia 

            De outro qualquer.” 

C) “Do ourives, saia da oficina 

            Sem um defeito:” 

D) “A pena, como em prata firme 

            Corre o cinzel." 
E) Por isso, corre, por servir-me, 
            Sobre o papel” 

Questão 07            

(PUC -PR) 

Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o Naturalismo no Brasil. 

A) O Naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos 
de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. 

B) O Naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX para defender 
teses sobre os defeitos da cultura primitiva. 

C) A valorização da natureza rude verificada nos poetas árcades se prolonga na visão 
naturalista do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios 
da mestiçagem. 

D) O Naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades e do 
interior do Brasil. 

E) O Naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e 
hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. 

Questão 08            

Todas as alternativas apresentam informações sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis, 

EXCETO:  

A) A questão do adultério, tratada de forma ambígua pelo autor, permanece em aberto, mesmo 

no fim da narrativa.  

B) O narrador, através do exercício da memória, busca ligar o presente ao passado, a velhice à 

adolescência.  

C) O narrador protagonista, ao assumir a primeira pessoa, apresenta uma visão tendenciosa 

dos acontecimentos.  

D) O autor, introduzindo-se na narrativa, fornece ao leitor informações que contradizem as 

opiniões do narrador.  

E) A narrativa, marcada pela ironia, mantém uma relação com a tragédia Otelo, de 

Shakespeare. 



 

Questão 09            

(FUVEST ) 

“ O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a 
adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui.” 

É o que diz o narrador no segundo capítulo do romance Dom Casmurro. Afinal por que não teria 
ele alcançado o seu objetivo? 

A) Pelas dificuldades inerentes à estrutura do romance, na recuperação de outros tempos. 
B) Pelo receio de confessar suas fraquezas e a traição sofrida. 
C) Porque era impossível recuperar o sentido daquele período, pois ele já não era a mesma 
pessoa. 
D) Pela falta de bom senso e de clareza na apreensão das lembranças. 
E) Porque o tempo, impiedoso, apaga todos os acontecimentos e transforma as pessoas. 

Questão 10            

 

Sobre o conto “A velha”, de Fialho de Almeida. 

 

a) Reconte a história com suas próprias palavras. 

b) Aponte a metáfora presente no título do conto. 

c) Retire trechos da obra em que o narrador aponta a violência sofrida pela velha. 

 

Bom trabalho! 

 

 
"Temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes 

sempre que a igualdade nos descaracteriza." 

Boaventura de Sousa Santos 


