
 

 

Tarefa Mínima 09 – 2ª Série – Português 

Prof. Flávio 
 

PRÉ – MODERNISMO Módulo B06 
 
01. (Ufrgs 2005) Leia o poema a seguir, intitulado "A Ideia", de Augusto dos Anjos. 

 
"De onde ela vem? De que matéria bruta 

Vem essa luz que sobre as nebulosas 
Cai de incógnitas criptas misteriosas 

Como as 1estalactites duma gruta?! 
 
Vem da psicogenética e alta luta 
Do feixe de 2moléculas nervosas, 

Que, em desintegrações maravilhosas, 
Delibera, e depois, quer e executa! 
Vem do encéfalo absconso que a constringe, 
Chega em seguida às cordas da laringe, 
Tísica, tênue, mínima, raquítica... 
 
Quebra a força centrípeta que a amarra, 

Mas, de repente, e quase morta, esbarra 
No mulambo da língua paralítica!" 
 
Assinale a alternativa correta sobre esse poema. 

a) A interrogação inicial expressa o apego do poeta aos temas sentimentais do Romantismo no Brasil.    
b) A linguagem, rica de imagens, utiliza um vocabulário científico para abordar uma questão filosófica.    
c) O emprego de palavras como "estalactites" (ref. 1) e "moléculas" (ref. 2) mostra uma inadequação 

entre a linguagem científica e o conteúdo do poema.    
d) O poeta adota a forma do soneto, porém rompe com o temário cientificista dominante no seu tempo.    
e) No primeiro quarteto, as palavras "nebulosas" e "misteriosas" constituem rimas pobres, retomadas no 

segundo quarteto pelas palavras "nervosas" e "maravilhosas".    
  
02. (Ufrgs 2005) Considere as seguintes afirmações sobre obras de Monteiro Lobato. 

 
I. Em "Urupês", "Cidades Mortas" e "Negrinha", ele produz uma literatura comprometida 

predominantemente com os problemas socioeconômicos do Brasil. 
II. Em "Urupês", ele atribui a culpa pelo atraso do Brasil ao caboclo, por ele ser acomodado e inadaptável 

às mudanças necessárias ao desenvolvimento. 
III. O título "Cidades Mortas" alude às cidadezinhas do interior de São Paulo, que perderam a sua 

importância econômica face à Capital. 

 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas I e II.    
e) I, II e III.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
 
Fragmento de Triste fim de Policarpo Quaresma 
 

"Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da Pátria tomou-o todo inteiro. Não fora o 

amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento sério, grave e absorvente. (...) o que o patriotismo o fez 

pensar, foi num conhecimento inteiro de Brasil. (...) Não se sabia bem onde nascera, mas não fora decerto em 
São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer 
regionalismo: Quaresma era antes de tudo brasileiro." 

 

BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. São Paulo: Scipione, 1997. 
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03. (Ufrrj 2005)  Este fragmento de "Triste Fim de Policarpo Quaresma" ilustra uma das características mais 

marcantes do Pré- Modernismo que é o 
a) desejo de compreender a complexa realidade nacional.    

b) nacionalismo ufanista e exagerado, herdado do Romantismo.    
c) resgate de padrões estéticos e metafísicos do Simbolismo.    
d) nacionalismo utópico e exagerado, herdado do Parnasianismo.    
e) subjetivismo poético, tão bem representado pelo protagonista.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES: 

 
"Não era ele o seu grande eleitor? Não era ele o seu banqueiro para os efeitos eleitorais? E nós, lá na roça, 

tínhamos quase convicção de que o verdadeiro deputado era o coronel e o doutor Castro um simples preposto 
seu. As minhas idas e vindas ao hotel repetiam-se e não o encontrava. Vinham-me então os terrores sombrios 
da falta de dinheiro, da falta absoluta. Voltava para o hotel taciturno, preocupado, cortado de angústias. Sentia-
me só, só naquele grande e imenso formigueiro humano, só, sem parentes, sem amigos, sem conhecidos que 
uma desgraça pudesse fazer amigos. Os meus únicos amigos eram aquelas notas sujas encardidas; eram elas o 

meu único apoio, eram elas que me evitavam as humilhações, os sofrimentos, os insultos de toda sorte; e 
quando eu trocava uma delas, quando as dava ao condutor do bonde, ao homem do café, era como se perdesse 
um amigo, era como se me separasse de uma pessoa bem amada... Eu nunca compreendi tanto a avareza 
como naqueles dias em que dei alma ao dinheiro, e o senti tão forte para os elementos da nossa felicidade 
externa e interna." 

(BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. Rio de Janeiro: Garnier, 1989. p. 52-53.) 

 
04. (Uel 2005) Com base no texto e na leitura do romance, é correto afirmar: 

a) A dificuldade de localizar o deputado devia-se às frequentes atividades do político, um dos poucos a 
dedicar-se com ardor às questões públicas.    

b) As expectativas de que o deputado era uma pessoa desonesta vão por terra quando Isaías Caminha 
finalmente o encontra, obtendo através deste contato com o político o emprego almejado.    

c) A imagem do deputado, criada por Isaías Caminha, corresponde à de um político honesto que lhe dê 
orientações para o estudo e para o trabalho, sem precisar recorrer ao poder da influência política.    

d) As esperanças de Isaías Caminha encontrar um político eficiente e influente confirmam-se quando 

Isaías ganha a vaga de emprego que estava reservada a um aspirante indicado pelo ministro.    

e) As desconfianças de Isaías Caminha, provocadas pela dificuldade de encontrar o deputado, são 
confirmadas pelos exemplos desanimadores de outros políticos vistos na Câmara.    

  
05. (Uel 2005) Com base no texto e na leitura do romance, é correto afirmar: 

a) Isaías Caminha e o deputado moravam no mesmo hotel; apesar disso, o político dificilmente era encontrado. 
b) O fato de Isaías Caminha estar hospedado em um hotel revela sua condição financeira confortável.    

c) O hotel em que Isaías Caminha estava hospedado representava um local provisório que ele deixou 
assim que adquiriu a casa própria.    

d) A hospedagem de Isaías Caminha em um hotel era cortesia do deputado, que já estava saturado de 
atender solicitações de estranhos.    

e) Isaías Caminha queria encontrar o deputado no hotel para tentar obter, através dele, um emprego.    
  

06. (Uel 2005)  Sobre o excerto de Lima Barreto, é correto afirmar: 
a) O personagem se sente só, mesmo tendo como amigos o coronel e o doutor Castro.    

b) A solidão era compensada com o apego ao dinheiro e ao consumo.    
c) Estar só, para o personagem, deixava de ser traumatizante sempre que retornava ao hotel.    
d) O personagem compreendeu a avareza quando antropomorfizou o dinheiro.    
e) O personagem, em sua avareza, sentia-se mal ao ter de se desfazer de seu dinheiro.    

  

07. (Ufpe 2004)  Nas duas primeiras décadas do século XX, surgiu, no Brasil, o Pré-Modernismo. Sobre esse 
tema, analise as proposições abaixo. 
(   ) Foi um movimento com ideário estético rígido, com linguagem altamente formal e cuja temática 

dominante era a defesa do regime republicano recém-instalado (1889). 
(   ) Surgiu num período em que, em termos gerais, predominava a estética parnasiana na poesia, com sua 

valorização do mundo greco-latino e a concepção de literatura como elaboração formal. 
(   ) Nesta época, início do século XX, foi contemporâneo de alguns simbolistas remanescentes, que 

sonhavam com sensações inefáveis, distantes da realidade. 
(   ) Contrastando com os simbolistas e parnasianos, Euclides da Cunha escreveu "Os Sertões", documento 

amargurado e realista, sobre a guerra de Canudos, da qual participou como enviado do jornal "O 

Estado de São Paulo". Descreveu, numa mescla de romance e ensaio científico, uma epopeia às 
avessas, que foi publicada em 1902. 

(   ) Lima  Barreto, outro autor da época, tem como principal obra: "O triste fim de Policarpo Quaresma". 

Em seu livro, abandonou o mundo helênico, perfeito e imaginário, descrevendo a tristeza dos subúrbios 
e revelando preocupação com fatos históricos e costumes sociais. Seu estilo era semelhante ao de 
Machado de Assis, pelo refinamento linguístico, pela forma trabalhada, limpa e perfeita. 


