


05. O Realismo se apura na análise da força das instituições sobre o

indivíduo, no retrato das relações humanas permeadas de interesses, na

introspecção psicológica. O Naturalismo analisa a força de fatores como

hereditariedade e meio sobre o comportamento humano. No Brasil, Aluísio

Azevedo produziu o melhor romance naturalista:

a) O Cortiço.

b) Senhora.

c) Madame Bovary.

d) O Alienista.

e) A Cartomante.

A
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06. “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa

miséria”. Esta sentença determina o excesso de pessimismo do personagem

fracassado do romance

a) Dom Casmurro.

b) Memórias Póstumas de Brás Cubas.

c) Esaú e Jacó.

d) Quincas Borba.

e) Helena.

B
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Texto I:

“Ao verme que primeiro roeu as frias

carnes do meu cadáver dedico

como saudosa lembrança estas memórias”

07. Com essa estranha e curiosa dedicatória, Machado de Assis publicou em 1881, o

romance

a) Dom Casmurro.

b) Quincas Borba.

c) Esaú e Jacó.

d) Memórias póstumas de Brás Cubas.

e) Memorial de Aires.

D
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Texto II:

Estranho mimo aquele vaso! Vi-o,

Casualmente, uma vez, de um perfumado

Contador sobre o mármore luzidio.

Entre um leque e o começo de um bordado.

08. A estrofe acima é do famoso poema “Vaso Chinês”, de Alberto de Oliveira, poeta

parnasiano. O eu lírico revela um poeta

a) irônico.

b) crítico.

c) informal.

d) distanciado da realidade.

e) comprometido com a realidade.

D
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Crê

Vê como a dor te transcendentaliza!
mas no fundo da dor crê nobremente.
Transfigura o teu ser na força crente
que tudo torna belo e diviniza.
[ . . . ]
Oh! Crê! Toda a alma humana necessita
de uma esfera de cânticos, bendita,
para andar crendo e para andar gemendo!

TEXTO II
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09. As estrofes acima são de Cruz e Sousa, poeta do Simbolismo brasileiro,

cujos versos destacam

a) clareza e concretude.

b) objetividade e clareza.

c) atitude mística e intimista.

d) materialismo e racionalismo.

e) o social e o político. C
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10. Tomando por referência os versos do texto II do poeta simbolista Cruz

e Sousa, que viveu a tragédia pessoal e familiar, entendemos que sua

poesia caracteriza-se, principalmente, por

a) transfigurar a revolta em renúncia.

b) aparentar indignação contra a miséria.

c) manifestar revolta pela marginalização.

d) veicular a concretização do seu cotidiano.

e) simbolizar apelo em relação às injustiças sociais.
A
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