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1. Marque a opção que não apresenta um dos tipos humanos marginalizados nas obras pré-
modernistas: 

a. Suburbano

b. Sertanejo

c. Caipira

d. Imigrante

e. Políticos

2. Qual das opções abaixo não condiz com o objetivo de retratar esses indivíduos 
marginalizados nas obras pré-modernistas?  

a. Diminuir a distância entre a realidade e a ficção.

b. Mostrar uma realidade impulsiva, fantástica, baseada no inconsciente.

c. Retratar figuras marginalizadas pela elite. 

d. Denunciar a realidade brasileira.

e. Negar o Brasil literário herdado do Romantismo e Parnasianismo.

3. Qual das obras abaixo não se enquadra no período pré-modernista? 

a. Triste Fim de Policarpo Quaresma

b. O Guarani

c. Os Sertões

d. Cidades Mortas

e. Canaã

4. Numere corretamente a obra a sua história: 

a. Canaã – Graça Aranha

b. Cidades Mortas – Monteiro Lobato

c. Os Sertões – Euclides da Cunha

d. Triste Fim de Policarpo Quaresma – Lima Barreto

(     ) Retrata o governo de Floriano e a Revolta da Armada.

(     ) Um relato da Guerra de Canudos.

(     ) Mostra a passagem do café pelo vale do Paraíba paulista.

(     ) Um documento sobre a imigração alemã no Espírito Santo. 
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Gabarito comentado
1. e

Os políticos não eram considerados indivíduos marginalizados, pois não apresentavam uma condição 
social inferior e não sofriam hostilidades e discriminações.  

2. b
Os indivíduos marginalizados nas obras pré-modernistas serviam para retratar fielmente a realidade 
brasileira da época, afinal, eles eram pessoas comuns. A intenção era mostrar realmente o que acontecia, 
como a desigualdade, os conflitos e a pobreza, temas retratados com frequência. 

3. b
 “O Guarani” é uma obra de José de Alencar, escritor do Romantismo, mais especificamente da primeira 
fase do movimento literário. 

4. d – c – b – a
“Canaã” é uma obra que retrata a imigração alemã no Espírito Santo. “Cidades Mortas” mostra a passagem 
do café pelo vale do Paraíba paulista. “Os Sertões” faz um relato da Guerra de Canudos. “Triste Fim de 
Policarpo Quaresma” retrata o governo de Floriano e a Revolta da Armada.

5. d
Os autores do Pré-Modernismo se voltam para temas da realidade social brasileira. Os escritores passam 
a expor melhor a realidade social, criticando os problemas da sociedade. 

6. a
No Pré-Modernismo, a linguagem é coloquial, simples, libertária e crítica. Não há nada de rebuscamento 
e formalidade. 

7. d
Durante o período citado, o Brasil passava por várias mutações políticas, devido ao regime da República 
recém-instalado. Apesar disso, havia a esperança de um Brasil melhor, mais justo e moderno que, no 
entanto, foi logo perdida devido aos conflitos sociais e a contestação do novo modelo econômico.

8. e
A obra “Os Sertões” não enaltece o índio herói e o negro trabalhador. Ela faz justamente o contrário, 
recrimina essa visão romantizada do índio e do trabalhador negro. 

9. c – b – a
O livro “Os Sertões” divide-se em três partes: A terra, O homem e A luta. Na primeira parte, são estudados 
o relevo, o solo, a fauna, a flora e o clima da região nordestina. Na segunda, o homem é considerado 
produto do meio, da raça e do momento histórico. Na terceira, fala-se sobre a Guerra de Canudos e 
explica com riqueza de detalhes os fatos dessa guerra que dizimou a população de Canudos. 

10. c
Não há controle algum do pensamento pela razão. Tudo é voltado para a emoção.
As palavras não seguem uma estrutura coerente.
O livro Macunaíma é do autor Mário de Andrade.
A preocupação exagerada com o progresso e a velocidade é uma característica do Futurismo e não do 
Surrealismo. 

11. d
O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris em 1924.

12. a
Onírico é um adjetivo masculino e está relacionado ou faz referência aos sonhos, às fantasias e ao que 
não pertence ao chamado "mundo real".

13. b
Pablo Picasso destacou-se no Cubismo. 
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