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01. R: Monteiro descreve o primeiro artista, como sendo aquele que, com sua arte, será lembrado pela 

eternidade; são os artistas únicos, que possuem brilho próprio e fazem o seu nome na história na arte; o 
segundo artista, é aquele cuja arte é passageira, o talento é apenas uma faísca de um momento, e que da 
mesma forma que veio, irá passar sem deixar maiores marcas para que seu nome seja lembrado.  

 
02. R: Monteiro deprecia o artista modernista, com suas ideias novas que alteram o clássico, transformam a 

arte em rebeldia, em transgressão, que usam de teorias para expressar a arte; são os artista da moda, que 
apenas seguem o momento.  
 

03. R: São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência: são frutos de fins de 
estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz do 
escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento.  
 

04. R: A arte moderna e a loucura andam lado a lado, como “estranhas psicoses”, ambas não possuem uma 
lógica sequer, são confusas, imperfeitas, e são apreciadas apenas por aqueles que se dizem loucos. 
 

05. A) Nesses parágrafos introdutórios de “Urupês”, Monteiro Lobato faz uma crítica ao herói nacional criado 
pelo Romantismo ainda vivo na memória literária brasileira do início do século XX. Para Lobato, o 
verdadeiro homem representante do Brasil é o Jeca Tatu, figura real e desinteressante que se contrapõe ao 
herói idealizado.  
R: Jeca Tatu opõe-se ao herói idealizado do Romantismo, apresentando o homem do campo em sua vida 
miserável. 
 

06. R: Como de hábito (...) bateu em casa às quatro e quinze da tarde. Havia mais de vinte anos que isso 
acontecia. “tomava o bonde, sem erro de um minuto” “ia pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua 
afastada de São Januário, bem exatamente às quatro e quinze, como se fosse a aparição de um astro” 
 

07. R: Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia 
levar um trem de vida superior ao seus recursos burocráticos, gozando, por parte da vizinhança, da 
consideração e respeito de homem abastado. 
 

08. R: Sua estante é composta unicamente de autores brasileiros, ou tido como brasileiros, o que comprova 
seu gosto pela literatura nacional. 
 

09. R: Devido a uma de suas principais características, que é o nacionalismo exacerbado. Em sua biblioteca 
reuniu todo um acervo que pudesse lhe fornecer um conhecimento pleno e genuíno a respeito do Brasil. A 
ficção era representada por autores nacionais, destacando a obra completa de José de Alencar e Gonçalves 
Dias. Escritores que representaram o romantismo, considerados fundadores do discurso literário da 
nacionalidade brasileira. 
 

10. R: Lima Barreto, com seu espírito inquieto e rebelde, seu inconformismo com a mediocridade reinante e 
sua vida atribulada, era entregue ao alcoolismo. Suas constantes depressões o levaram duas vezes para o 
hospital. Em 01 de novembro de 1922 morreu de um ataque cardíaco. 
 


