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EXERCÍCIOS DE LITERATURA 

 
 

1- Todos se perguntam o que seja literatura. Pode-se dizer que os conceitos abaixo que mais se aproximam do que seja literatura, 
ou de uma de suas formas, é: 
 
a) O trabalho das palavras, usando requinte vocabular e estrutural para dizer, de forma artística, alguma coisa em uma poesia. 
b) O trabalho semântico expressado com palavras e sentimentos bonitos entre seres ou provocados pela natureza ou objetos em 
um poema ou prosa poética. 
c) O microcosmo apresentado no relato de um conto. 
d) O jogo de várias histórias, em volta de uma principal, relatadas num romance de ficção. 
e) Uma crônica ou um romance “denúncia” podem ser chamados de verdade de ficção porque com personagens criados pelo autor 
podem estar contando uma história real, vivida por ele ou por muitos que permanecem anônimos ou não, criticando um aspecto 
falho, levando à reflexão e/ou mudança. 
 
As afirmações CORRETAS são 
a) a, b, c 
b) a, b, c, d 
c) d, e 
d) Nenhuma das opções 
e) Todas as opções 
 
Texto I 
 
Sintonia 
Nós somos seres sociais, 
não vivemos sozinhos. 
Pessoas de todas os sexos, cores, raças, 
classes, ideologias e credos 
coexistem em todas as nossas realizações. 
Sozinhos, 
podemos muito pouco. 
As palavras também são assim, 
coexistem para realizar. 
 
(Ana da Cruz. Uma Gramática Holística. Belo Horizonte: Lispector Edições, 1988, p. 48) 
 
2- Quanto à arte literária, ou seja, a arte de bem escrever ou de bem usar a palavra escrita, podemos dizer, EXCETO 
 
a) A oralidade prevaleceu até que a humanidade desenvolveu o alfabeto escrito que permitiu transcrever para o papel todo o 
conteúdo oral e o homem começou a preocupar mais com a forma com que se expressava, já que ficava registrada e a escrita foi se 
tornando mais complexa, chegando, através de alguns escritores, a ser chamada arte literária. 
b) O distanciamento entre a linguagem oral e linguagem escrita deve-se ao fato de a primeira ser mais descompromissada e 
qualquer desentendimento poder ser resolvido na hora em que ocorre a situação comunicativa, além de a pessoa não precisar ter 
estudo para usar as ferramentas linguísticas, enquanto na segunda há o compromisso de a mensagem ser inteligível para ser 
considerada texto, possibilitando uma sintonia maior entre o que o autor quis dizer e o leitor pôde entender. Algumas pessoas 
aprimoraram tanto esse talento que acabou surgindo a literatura. 
c) Dentro de uma obra literária, pode-se inferir outros autores, com um apagamento do autor em si como sujeito ou agente, o que 
podemos chamar de autoria contextual, levando a uma reflexão sobre os vários autores implícitos através dos vários discursos 
apreendidos pelo escrevente em sua bagagem cultural e, muitas vezes, expressos inconscientemente no texto. 
d) Literatura é apenas uma arte criativa, vinculada à estética, uma forma mais aprimorada de escrever; todos os textos são apenas 
fictícios e por isso devem ser entendidos apenas como entretenimento, trabalho realizado pela imaginação de quem o redige, que 
não retratavam nenhuma realidade da época em que viviam. 
e) A prosa usa do relato, mas na sua forma de expressar os sentimentos experimentados pode-se atingir a consideração 
intermediária, denominada prosa poética, enquanto a poesia já é mais específica porque lhe cabe a tarefa de apresentar versos com 
trabalho estético, preocupação de quem a produz com os aspectos sonoros e silábicos do texto, podendo ou não atingir a temática 
do sentimento. 

1º Trimestre “Sem limite para crescer” 



 
Leia, atentamente, os versos de Manuel Bandeira, transcritos a seguir. 
 
RETRATO 
 
O sorriso escasso, 
O riso-sorriso, 
A risada nunca. 
(Como quem consigo 
Traz o sentimento 
Do madrasto mundo.) 
 
Com os braços colados 
Ao longo do corpo, 
Vai pela cidade 
Grande e cafajeste, 
Como o mesmo ar esquivo 
Que escolheu nascendo 
Na esquiva Itabira. 
 
Aprendeu com ela 
Os olhos metálicos  
Com que vê as coisas: 
Sem ódio, sem ênfase, 
Às vezes com náusea. 
 
Ferro de Itabira 
Em cujos recessos 
Um vedor, um dia, 
Um vedor – o neto – 
Descobriu infante 
As fundas nascentes, 
O veio, o remanso 
Da escusa ternura. 
 
3- Os versos de Manuel Bandeira, homenagem a Carlos Drummond de Andrade, INDICAM que a 
a) terra natal do homenageado não interfere na personalidade dos moradores. 
b) personagem retratada é alguém terno, mas também alegre e extrovertido. 
c) cidade natal do poeta mineiro determina-lhe o comportamento reservado. 
d) vida ensinou Drummond a reagir com agressividade aos problemas. 
e) necessidade de agradar as pessoas fez o mineiro modificar-se, superar-se. 
 
A arte é uma das formas de expressão humana. Sem um objetivo utilitário, causa prazer, choque, rupturas. Observe as duas telas 
abaixo: a primeira, “O Balcão” (1869), do pintor impressionista Édouard Manet (1832-1883); e a segunda, “Perspectiva II, O Balcão 
de Manet” (1950), do surrealista René Magritte (1898-1967). 
 

   
                        “O balcão” (1869)        “Perspectiva II, o balcão de Manet” (1950) 

 
4- A partir do conceito de arte, compare as duas imagens; analise as alternativas e assinale aquela cuja leitura é CORRETA. 
 
a) Ao comparar as duas imagens, considerando-se que a primeira seja bela, pode-se afirmar que essa beleza desaparece perante a 
morbidez da segunda. 



b) Nenhuma das duas imagens são reais. A Arte, por elas representada, é um simulacro do real, uma representação do que o artista 
vê da realidade. 
c) Os elementos básicos da expressão dos pintores são diferentes, de acordo com o momento histórico em que se apresentam. Isso 
anula a relação entre elas. 
d) O pintor René Magritte teve intenção de ofender Édouard Manet com a tela “Perspectiva II, o balcão de Manet”, o que explica a 
corrupção da imagem inicial. 
e) Pode-se considerar que a natureza, primeira atração estética sentida pelo homem, invalida as pinturas apresentadas por não ser 
nelas retratada. 
 
As próximas duas questões referem-se ao texto a seguir. Leia-o com atenção. 
 
PASUSP: 25 de outubro de 2009 
 
Na literatura, como na natureza, nada se ganha e nada se perde, tudo se transforma. Em Shakespeare está tudo o que nós, 
escritores, continuamos a utilizar nos dias de hoje, apenas embaralhamos as cartas e voltamos a dar. Os sentimentos profundos que 
movem a humanidade – o amor, o ciúme, a paixão pelo poder, as intrigas da corte –, a certeza de que as grandes histórias de amor 
continuam a ser as impossíveis, etc. Ainda que depois de Shakespeare não tivesse surgido mais nada, o essencial sobre a natureza 
humana já teria sido dito. 
 

José Eduardo Agualusa. O Estado de S. Paulo, 23/04/2009. Adaptado. 
 
5- Assinale a alternativa que APRESENTA a ideia central do texto. 
a) A obra de Shakespeare não apresenta valores humanos atuais. 
b) O essencial da natureza humana está representado em Shakespeare. 
c) As grandes paixões continuam sendo impossíveis.  
d) A natureza imita os temas presentes na literatura. 
e) Os temas sobre a natureza humana ainda não foram escritos.  
 
6- Assinale a alternativa que contém a palavra que, no texto, é empregada pelo autor com dois significados diferentes. 
a) Amor. 
b) Ciúme. 
c) Literatura. 
d) Sentimento. 
e) Natureza. 
 
Motivo 
 
Eu canto porque o instante existe 
e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta. 
 
Irmão das coisas fugidias, 
não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 
no vento. 
 
Se desmorono ou se edifico, 
se permaneço ou me desfaço, 
– não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo. 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 
E um dia sei que estarei mudo: 
– mais nada. 
 

MEIRELES, Cecília. Os melhores poemas de Cecília Meireles 11. ed. São Paulo: Global, 1999, p. 11. 
 
7- Considerando a quarta estrofe do poema, é CORRETO afirmar:  
a) O poeta é um ser imortal. 
b) A canção, quando poética, é eterna. 
c) Toda canção é fruto de uma criação poética. 
d) O eu lírico não tem convicção de que é poeta. 
e) Todo poeta e sua canção são imortais. 



 
(Uerj 2002)  "Comenta-se, um pouco rápido demais, que a predileção que os leitores sentimos por um ou outro personagem vem da 
facilidade com que nos identificamos com eles. Esta formulação exige algumas pontuações: não é que nos identifiquemos com o 
personagem, mas sim que este nos identifica, nos aclara e define frente a nós mesmos; algo em nós se identifica com essa 
individualidade imaginária, algo contraditório com outras 'identificações semelhantes', algo que de outro modo apenas em sonhos 
haveria logrado estatuto de natureza. A paixão pela literatura é também uma maneira de reconhecer que cada um somos muitos, e 
que dessa raiz, oposta ao senso comum em que vivemos, brota o prazer literário." 
 

(Traduzido de SAVATER, Fernando. "Criaturas del aire". Barcelona: Ediciones Destino,1989.) 
8- Este texto trata de um conceito importante na teoria da literatura: o conceito de catarse. De acordo com o autor, pode-se definir 
catarse como o processo que afeta o leitor no sentido de:  
a) valorizar o imaginário.   
b) superar o senso comum.    
c) construir a personalidade.    
d) liberar emoções reprimidas.  
e) N.D.A. 
 
(Enem cancelado 2009)  
 
Texto 1 
No meio do caminho 
No meio do caminho tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra [...] 
 

ANDRADE, C. D. Antologia poética. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2000. (fragmento) 
 
Texto 2 

 

 
 
9- A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que 
 
a) o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho. 
b) o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do texto 1. 
c) a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero. 
d) os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. 
e) as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero. 
 
Leia os fragmentos abaixo para responder às questões que seguem: 
 
TEXTO I - O açúcar  
 
O branco açúcar que adoçará meu café  
nesta manhã de Ipanema  
não foi produzido por mim  
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.  



 
Vejo-o puro  
e afável ao paladar  
como beijo de moça, água  
na pele, flor  
que se dissolve na boca. Mas este açúcar  
não foi feito por mim.  
 
Este açúcar veio  
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia.  
Este açúcar veio  
de uma usina de açúcar em Pernambuco  
ou no Estado do Rio  
e tampouco o fez o dono da usina.  
 
Este açúcar era cana  
e veio dos canaviais extensos  
que não nascem por acaso  
no regaço do vale.  
 
Em lugares distantes, onde não há hospital  
nem escola,  
homens que não sabem ler e morrem de fome  
aos 27 anos  
plantaram e colheram a cana  
que viraria açúcar.  
 
Em usinas escuras,  
homens de vida amarga  
e dura  
produziram este açúcar  
branco e puro  
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
 
"O açúcar" (Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, pp.227-228) 
 
TEXTO II - A cana-de-açúcar  
 
Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante 
séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no Brasil é a Zona da Mata nordestina, onde os férteis solos de massapé, além da 
menor distância em relação ao mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. Atualmente, o maior produtor 
nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, 
que em parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a cana serve também para a produção de álcool, importante nos 
dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada 
ao uso do álcool como combustível. 
 
10- Em relação aos textos I e II, assinale a opção incorreta: 
a) No texto I, em lugar de apenas informar sobre o real, ou de produzi-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como um 
meio de refletir e recriar a realidade. 
b) No texto II, de expressão não literária, o autor informa o leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, os lugares onde é produzida, 
como teve início seu cultivo no Brasil, etc. 
c) O texto I parte de uma palavra do domínio comum - açúcar - e vai ampliando seu potencial significativo, explorando recursos 
formais para estabelecer um paralelo entre o açúcar - branco, doce, puro - e a vida do trabalhador que o produz - dura, amarga, 
triste. 
d) O texto I, a expressão literária desconstrói hábitos de linguagem, baseando sua recriação no aproveitamento de novas formas de 
dizer. 
e) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da realidade, e não da imaginação. 
 

 


