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01. A única alternativa que destoa do texto é a C. Milkau se mostra bastante seguro – não reticente – a respeito da integração entre a 
Terra e o homem. Em sua fala, a personagem utiliza verbos conjugados no futuro do presente do indicativo, como virá, receberá e 
dispensará, dando à sua afi rmação um caráter preditivo, o que demonstra sua certeza sobre os acontecimentos vindouros.

Resposta: C

02. Machado de Assis, ao associar os jagunços de Canudos aos piratas românticos de Vitor Hugo, confere aos combatentes do 
Conselheiro uma feição idealizada, bem diferente da ideia, muito difundida na época, de que eles eram criminosos facínoras. 
Sem dúvida, Machado mostrou-se bastante compreensivo com os jagunços. Facínora: diz-se de ou indivíduo que executa um 
crime com crueldade ou perversidade acentuada.

Resposta: B

03. O herói romântico (idealizado sobretudo pela coragem e pela bravura) aparece na passagem da alternativa E, que cita os quatro 
últimos defensores de Canudos, resistindo até a morte diante de “cinco mil soldados”.

Resposta: E

04. O vocabulário utilizado por Augusto dos Anjos é tido como de “mau gosto” – “poesia de necrotério” –, contrariando os padrões 
de “bom gosto” vigentes para a camada culta da época. Os textos de João Cabral de Melo Neto usam a produção racional, voltada 
para o universo dos objetos, dos fatos sociais, sem sentimentalismo. Por essas razões, os poetas destacam-se da tradição literária, 
despindo-se de valores considerados tradicionalmente poéticos.

Resposta: E

05.  Preocupado com o desenvolvimento social e mental do povo, Monteiro Lobato foi um ávido divulgador da ciência e do progresso do 
mundo moderno. Se, por um lado, seu nacionalismo o colocou na vanguarda do modernismo, a nota moralista, didática e doutrinária 
na sua prosa, por outro, afastou-o do Modernismo de 22.

Resposta: C
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