


 Mostrou-se conservador quando começaram a surgir as primeiras
manifestações modernistas em São Paulo.

 Ficou mais famoso com seu polêmico artigo intitulado “Paranoia ou
mistificação”, publicado no jornal O Estado de São Paulo, criticando
duramente a exposição de pinturas expressionistas de Anita Malfatti.
Depois passou a divulgar as ideias modernistas.
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 Na crônica Urupês, Monteiro Lobato traça o perfil do
caipira Jeca Tatu, que imortalizou em nossa literatura. O
personagem considerado um símbolo da brasilidade. Ainda
é atual em nossa sociedade urbana e rural.

 O personagem é um soco no estômago da ignorância ou no
da hipocrisia.

 O personagem é um típico caipira acomodado, preguiçoso
e miserável de um Brasil agrário, atrasado e ignorante,
cheio de vícios.
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1) Tomando por base seus conhecimentos contextualizados do Pré-
Modernismo, há uma alternativa que o argumento está distorcido e em
desacordo com os acontecimentos históricos.

a) Em Os Sertões, Euclides da Cunha cria um misto de documento histórico, tratado
científico e crônica jornalística para denunciar um crime bárbaro cometido pelo governo
republicano: o massacre de Canudos.

b) O brasileiro do interior, pobre, raquítico e sem cultura, é retratado de modo
caricaturado por Monteiro Lobato através do personagem Jeca Tatu.

 Arrependeu-se da crítica que fez ao Jeca Tatu e reconheceu que as
elites econômicas e o governo são os verdadeiros responsáveis pela
situação deplorável das famílias que habitam o interior do país.
*****************************************
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c) Policarpo Quaresma é o patriota idealista, personagem quixotesco vítima
da burocracia e da hierarquia impostas pela república dos militares.

d) Os prosadores pré-modernistas apresentam em comum o fato de
revelarem os vários Brasis que formavam o Brasil do início do século XX.

e) Os pré-modernistas uniram-se por meio de uma ideia central: denunciar
os erros da política dos presidentes militares da Primeira República.
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a) a necessidade de superar, em termos de um programa definido, as estéticas
românticas e realistas.

b) a pretensão de dar um caráter definitivamente brasileiro à nossa literatura, que
julgavam por demais europeizada.

c) uma preocupação com o estudo e observação da realidade brasileira.

d) a necessidade de fazer crítica social, já que o Realismo havia sido ineficaz nessa
matéria.

e) o aproveitamento estético do que havia de melhor na herança literária brasileira,
desde suas primeiras manifestações.

02) (UFRS) Uma atitude comum que caracteriza a postura
literária de Lima Barreto, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato é:
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