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EXERCÍCIOS

1. A respeito de Guimarães Rosa, a única alternativa incorreta é: 

a. Foi um dos mais importantes escritores brasileiros, além de ter seguido a carreira de diplomata 
e médico.

b. Fez parte da Academia Brasileira de Letras, tomando posse três dias antes de morrer, no dia 16 
de novembro de 1967.

c. Nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908.

d. Fez parte da segunda geração modernista, chamada de “Geração de 45”.

e. Muitas de suas obras foram ambientadas pelo sertão brasileiro, com ênfase nos temas nacionais.

2. A obra de maior destaque de Guimarães Rosa foi: 

a. Tutaméia

b. Grande Sertão: Veredas

c. Sagarama

d. Corpo de Baile

e. Ave, Palavra 

3. São temas abordados por Rosa, exceto: 

a. Problemas sociais do povo da cidade

b. Análise psicológica das personagens

c. Conflito entre o bem e o mal

d. Regionalismo

e. Sertão mineiro

4. A única alternativa incorreta a respeito de Guimarães Rosa é:

a. Por ser do interior de Minas Gerais, soube como trazer o sertão mineiro para a literatura.

b. O importante era falar sobre os problemas internos do ser humano.

c. A originalidade da linguagem é uma de suas principais características.

d. Para recriar a fala do sertanejo, abusou dos neologismos. 

e. Sua primeira obra publicada foi “Grande Sertão: Veredas”.
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Gabarito comentado
1. Letra d

Guimarães Rosa fez parte da terceira geração modernista.

2. Letra b

Sua obra de maior destaque é o romance “Grande sertão: Veredas”. A obra demonstra extremo
cuidado com a linguagem e uma excepcional beleza dramática.

3. Letra a

Guimarães Rosa sempre deu foco aos problemas sociais pelos quais o povo do campo, princi-
palmente do sertão, passa todos os dias.

4. Letra e

Sua primeira obra publicada foi “Magma”, em 1939.

5. a. F / b. V / c. V / d. V / e. F

Por meio do homem simples do campo,...

Um dos livros que colocou Guimarães Rosa no rol de grandes escritores brasileiros foi “Grande
Sertão: Veredas”.

6. Letra b

Foi traduzido para vários idiomas e ganhou três prêmios nacionais.

7. Letra b

O regionalismo de Rosa deixa de dar ênfase à paisagem para focalizar o ser humano em conflito
com o ambiente e consigo próprio.

8. Letra e

“Caliciado” é uma palavra que consta nos nossos dicionários.

9. a. F / b. F / c. V / d. V / e. F

Em suas obras, as dualidades e antíteses são bastante comuns, pois ele pretende enfatizar o
conflito interno do sentimento das personagens.

Os contos e romances ambientam-se quase todos no chamado sertão brasileiro.

Para Guimarães Rosa importa tanto o que é dito (conteúdo) quanto como é dito (forma).

10. Letra c

A frase é de Clarice Lispector.
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