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01. (Enem) Sobre a exposição de Anita Malfatti, em 

1917, que muito influenciaria a Semana de Arte 

Moderna, Monteiro Lobato escreveu, em artigo intitulado 

Paranoia ou Mistificação: 

Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que 

veem as coisas e em consequência fazem arte pura, 

guardados os eternos ritmos da vida, e adotados, para a 

concretização das emoções estéticas, os processos 

clássicos dos grandes mestres. (...) A outra espécie é 

formada dos que veem anormalmente a natureza e a 

interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão 

estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como 

furúnculos da cultura excessiva. (...). Estas 

considerações são provocadas pela exposição da sra. 

Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências 

para uma atitude estética forçada no sentido das 

extravagâncias de Picasso & cia.  

(O Diário de São Paulo,1917) 

 Em qual das obras a seguir identifica-se o estilo de 

Anita Malfatti criticado por Monteiro Lobato no artigo?                                                                              

a) 

  

b) 

 

c) 

  

d) 

 

02 (Enem)                                                                                                                      

Psicologia de um vencido                                                              

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênese da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

Profundissimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância… 
Sobe–me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
Já o verme — este operário das ruínas — 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 
Anda a espreitar meus olhos para roê–los, 
E há de deixar–me apenas os cabelos, 
Na frialdade ignorância da terra! 

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de 
uma literatura de transição designada como pré-
modernista. Com relação à poética e à abordagem 
temática presentes no soneto, identificam–se 
marcas dessa literatura de transição, como 

a) a forma do soneto, os versos metrificados, a 
presença de rimas e o vocabulário requintado, 
além do ceticismo, que antecipam conceitos 
estéticos vigentes no Modernismo. 
b) o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia 
simbolista, manifesta em metáforas como “Monstro 
de escuridão e relutância" e “influência má dos 
signos do zodíaco". 
c) a seleção lexical emprestada ao cientificismo, 
como se lê em “carbono e amoníaco", “epigênese 
da infância" e “frialdade ignorância", que restitui a 
visão naturalista do homem. 
d) a manutenção de elementos formais vinculados 
à estética do Parnasianismo e do Simbolismo, 
dimensionada pela inovação na expressividade 
poética, e o desconcerto existencial. 
e) a ênfase no processo de construção de uma 
poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que 

PORTUGUÊS 



incorpora valores morais e científicos mais tarde 
renovados pelos modernistas. 
 

03. (PUC-SP) 

"Iria morrer, quem sabe naquela noite mesmo? E que 
tinha ele feito de sua vida? nada. Levara toda ela atrás 
da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la 
muito bem, no intuito de contribuir para a sua felicidade 
e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua 
virilidade também; e, agora que estava na velhice, como 
ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o 
condenava? matando-o. E o que não deixara de ver, de 
gozar, de fruir, na sua vida? Tudo. Não brincara, não 
pandegara, não amara – todo esse lado da existência 
que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele 
não vira, ele não provara, ele não experimentara. 

Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e 
por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe 
importavam os rios? Eram grandes? Pois se fossem... 
Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome 
dos heróis do Brasil? Em nada... O importante é que ele 
tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas 
causas de tupi, do folclore, das suas tentativas 
agrícolas... Restava disto tudo em sua alma uma 
sofisticação? Nenhuma! Nenhuma!" 

(Lima Barreto) 

As obras do autor desse trecho integram o período 
literário chamado Pré-Modernismo. Tal designação para 
este período se justifica, porque ele: 

a) desenvolve temas do nacionalismo e se liga às 
vanguardas europeias. 
b) engloba toda a produção literária que se fez antes do 
Modernismo. 
c) antecipa temática e formalmente as manifestações 
modernistas. 
d) se preocupa com o estudo das raças e das culturas 
formadoras do nordestino brasileiro. 
e) prepara pela irreverência de sua linguagem as 
conquistas estilísticas do Modernismo. 

 

04. (UFRGS-RS) Lima Barreto é um autor que se 

caracteriza por criar tipos:                                                    

a) rústicos, ligados ao campo. 

b) aristocratas, ligados ao campo. 

c) aristocratas, ligados à cidade. 

d) burgueses, ligados à cidade. 

e) populares, ligados ao subúrbio. 

05 (UNITAU-SP)                                                                                                                                 

"Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no 

meio de tanta vida, não vive."                                                                                                                                                

Os comentários acima são endereçados por Monteiro 

Lobato:                                                                                                      

a) ao nordestino. 

b) ao menor. 

c) ao sertão. 

d) ao caboclo. 

e) ao paulistano. 

06 . (Enem) 

Negrinha 

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; 
fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços e olhos 
assustados. 

Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros 
anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre 
velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que 
a patroa não gostava de crianças. 

Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do 
mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja 
e camarote de luxo reservado no céu. 

Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço 
na sala de jantar), ali bordava, recebia as amigas e o 
vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma 
virtuosa senhora em suma “dama de grandes virtudes 
apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia o 
reverendo. 

Ótima, a dona Inácia. 

Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os 
nervos em carne viva. 

[...] 

A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de 
crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de 
escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o 
bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime 
novo essa indecência de negro igual. 

LOBATO, M. Negrinha. In: MORICONE, I. Os cem melhores contos brasileiros do 

século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000 (fragmento). 

A narrativa focaliza um momento histórico-social de 
valores contraditórios. Essa contradição infere-se, no 
contexto, pela 

a) falta de aproximação entre a menina e a senhora, 
preocupada com as amigas. 
b) receptividade da senhora para com os padres, mas 
deselegante para com as beatas. 
c) ironia do padre a respeito da senhora, que era 
perversa com as crianças. 
d) resistência da senhora em aceitar a liberdade dos 
negros, evidenciada no final do texto. 
e) rejeição aos criados por parte da senhora, que 
preferia tratá-los com castigos. 

 

07 (Enem) 

Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe 
absorvia e por ele fizera a tolice de estudar 
inutilidades. Oue lhe importavam os rios? Eram 
grandes? Pois que fossem... Em que lhe contribuía 
para a felicidade saber o nome dos heróis do 
Brasil? Em nada... O importante e que ele tivesse 
sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do 
tupi, do folk-lore, das suas tentativas agrícolas... 



Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? 
Nenhuma! Nenhuma! 

O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a 
mofa, o escárnio; e levou-o à loucura. Uma 
decepção. E a agricultura? Nada. As terras não 
eram ferazes e ela não era fácil como diziam os 
livros. Outra decepção. E, quando o seu 
patriotismo se fizera combatente, o que achara? 
Decepções. Onde estava a doçura de nossa 
gente? Pois ele a viu combater como feras? Pois 
não a via matar prisioneiros, inúmeros? Outra 
decepção. A sua vida era uma decepção, uma 
série, melhor, um encadeamento de decepções. 

A pátria que quisera ter era um mito; um fantasma 

criado por ele no silêncio de seu gabinete. 

BARRETO, L. Triste fim de Policarpo Quaresma. Disponível em: www.dominiopubIico.gov.br. 

Acesso em: 8 nov. 2011. 

O romance Triste fim de Policarpo Quaresma, de 
Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento 
destacado, a reação do personagem aos 
desdobramentos de suas iniciativas patrióticas 
evidencia que 

a) A dedicação de Policarpo Quaresma ao 
conhecimento da natureza brasileira levou-o a 
estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão 
mais ampla do país. 
b) A curiosidade em relação aos heróis da pátria 
levou-o ao ideal de prosperidade e democracia que 
o personagem encontra no contexto republicano. 
c) A construção de uma pátria a partir de 
elementos míticos, como a cordialidade do povo, a 
riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à 
frustração ideológica. 
d) A propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, 

justifica a reação de decepção e desistência de 
Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se 
em seu gabinete. 
e) A certeza da fertilidade da terra e da produção 
agrícola incondicional faz parte de um projeto 
ideológico salvacionista, tal como foi difundido na 
época do autor. 

 

08 Sobre a obra de Augusto dos Anjos, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) Unindo o Simbolismo ao cientificismo 

naturalista, Augusto dos Anjos apresenta grande 

originalidade em seus versos, cujo ineditismo figura 

como uma experiência única na literatura mundial.                                                                                                              

b) Influenciado pelo pessimismo do filósofo alemão 

Arthur Schopenhauer, Augusto dos Anjos deixa 

expresso em sua poesia seus anseios e angústias 

existenciais. 

c) Destacou-se no gênero conto, sem grandes 

pretensões de promover renovação estética. Criticou 

a falta de uma identidade genuinamente nacional 

através de uma linguagem inovadora e irônica. 

d) Pode ser situado entre os escritores pré-

modernistas devido ao caráter sincrético de sua 

poesia, que não priorizava uma única influência. 

e) A poesia de Augusto dos Anjos emprega termos 

considerados “baixos” e “antipoéticos”, sobretudo 

se comparados à linguagem literária vigente, 

provocando grande estranhamento no público e na 

crítica especializada. 

09 O autor foi o criador do Ready-made, termo 

criado para designar um tipo de objeto, por ele 

inventado, que consiste em um ou mais artigos de 

uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados 

sem critério estético e expostos como obras de arte 

em espaços especializados como museus e galerias. 

Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o 

artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. 

Assinale a alternativa que mencione 

respectivamente o nome do artista responsável 

pelos trabalhos apresentados na questão e o 

movimento artístico que adotava os procedimentos 

expostos no enunciado, levando muitos a 

exclamarem: “Isso não é arte!”     Fonte: Carol 

Strickland. Arte Comentada.                                                                                                    

a) Marcel Duchamp – Dadaísmo                                                                                                                   

b) Georges Braque – Expressionismo;                                                                                                   

c) Alberto Giacometti – Surrealismo;                                                                                                       

d) Henri Moore – Surrealismo;                                                                                                              

e) Franz Arp – Dadaísmo.                                                                                                                       

10 (UFPE)                                                                                                                                         

As artes, com suas vanguardas e seus desafios 

estatísticos, ganharam espaços históricos no mundo 

capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dali, Miró 

e tantos outros pertencentes a essas vanguardas:                                                                                                       

a) mantiveram as tradições culturais do Ocidente, 

reafirmando o valor da estética do classicismo.                                                                                                                                         

b) romperam com modelos acadêmicos da época, 

mudando as regras no mercado das artes.                                                                                                                                                     

c) foram muito bem aceitos pelos críticos europeus 

da época, sendo exaltados pelas suas ousadias.                                                                                                                                        

d) conseguiram espaço imediato nos grandes 

museus, tendo uma aceitação popular indiscutível e 

surpreendente.                                                                                                                  

e) renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, 

mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e 

intelectual do século XX. 

 



11 (Enem) 

 

As vanguardas europeias não devem ser vistas 

isoladamente, uma vez que elas apresentam 
alguns conceitos estéticos e visuais que se 
aproximam. Com base nos conceitos 
vanguardistas, entre eles o de exploração de 
formas geometrizadas do Cubismo, no início do 
século XX, o quadro Soldados jogando cartas 
explora uma: 

a) uniformidade de tons como crítica à 
industrialização. 
b) mecanização do homem expressa por formas 
tubulares. 
c) aproximação impossível entre máquina e 
homem 
d) imagem plana para expressar a industrialização. 

e) abordagem sentimentalista do homem. 

12                                                                              

                             
Tarsila do Amaral. Antropofagia, 1929.                                           

A obra Antropofagia, de Tarsila do Amaral, 
sintetiza uma das características dos modernistas, 

em 1922, ou seja, 

a) renovação artística de inspiração europeia, 
voltada aos padrões externos, negando em 
definitivo a temática nacional.    
b) ufanismo brasileiro, expresso nas cores, formas 
e conteúdos, de inspiração nacionalista e de culto 
ao herói.    
c) renovação artística quanto à forma e conteúdo, 
repensando a cultura brasileira e a realidade 
nacional.    

d) revisão da temática brasileira, reavaliando os 
conteúdos artístico-culturais, impregnados da 
ideologia socialista e da estética surrealista.    
e) reprodução da estética europeia, incorporando 
cenas do cotidiano, porém sem liberdade de 
linguagem pictórica e literária.    

 
13 (MACK-SP)  Assinale a alternativa onde 

aparece uma característica que não se aplica à obra 

de Augusto dos Anjos.                                                                                                 

a) referência à decomposição da matéria.                                                                                                  

b) pessimismo diante da vida.                                                                                                            

c) amor reduzido a instinto.                                                                                                               

d) incorporação de vocabulário científico.                                                                                                  

e) nacionalismo exaltado. 

14 . (MACK-SP) A estrofe que NÃO apresenta 

elementos típicos da produção poética de Augusto 

dos Anjos é: 

a) Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênese da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

b) Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja a mão vil que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija! 

c) Meia-noite. 

Ao meu quarto me recolho. 

Meu Deus! E este morcego! 

E, agora, vede: 

Na bruta ardência orgânica da sede, 

Morde-me a goela ígneo e escaldante molho. 

d) Beijarei a verdade santa e nua, 

Verei cristalizar-se o sonho amigo… 

Ó minha virgem dos errantes sonhos, 

Filha do céu, eu vou amar contigo! 

e) Agregado infeliz de sangue e cal, 

Fruto rubro de carne agonizante, 

Filho da grande força fecundante 

De minha brônzea trama neuronial. 

15 (PUC-RS) A obra pré-modernista de Euclides 

da Cunha situa-se entre a ..... e a ..... .                                                                                                                    

a) História – Psicologia                                                                                       
b) Geografia – Economia                                                                                       

c) Literatura – Sociologia                                                                                             

d) Arte – Filosofia                                                                                                    

e) Teologia – Geologia  

 
 
 


