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01. No trecho da obra de Lima Barreto, devemos depreender o caráter nacionalista de seu personagem e observar a difi culdade de “enquadrá-
lo” em uma categoria a partir de aspectos regionais. Neste sentido, o autor visa avaliar o que é ser brasileiro, o que confi rma a letra 
A. As alternativas B, C, D e E estão incorretas, pois embora o pré-modernismo seja um período de transição entre movimentos ao 
fi nal do século XIX e a escola modernista, não apresenta traços românticos (O PERSONAGEM SIM, O PERÍODO DE TRANSIÇÃO NÃO) 
e, no trecho em destaque, não há relação com o campo da transcendência, muito abordado no Simbolismo. Além disso, na letra D, o 
movimento Parnasiano se desvincula de referências do contexto social e histórico, sendo um movimento mais voltado para a própria 
arte e, na letra E, o trecho não apresenta uma linguagem subjetivada.

Resposta: A

02. Por seu estilo coloquial, despojado e fl uente, avesso aos maneirismos linguísticos e excessos próprios do Parnasianismo, Lima Barreto 
antecipou elementos literários que posteriormente seriam encontrados no Modernismo, denunciando a realidade nacional.

Resposta: C

03.  O tema da nacionalidade está presente em todo o texto, e aparece de forma cristalina quando ele aborda o problema agrário, como 
se pode ver nesta citação: 
“A grande pátria do Cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os 
minerais e animais úteis, as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente, mais doce do mundo 
– o que precisava mais?”
Note-se que a comparação com a primeira potência da época serve a Quaresma para se perguntar por que, tendo tudo, não é o 
Brasil o primeiro país do mundo, e logo atribui a causa aos governos. Pela boca de Felizardo, o criado de Quaresma, o governo é 
responsabilizado não só pelos problemas agrários, mas também pela situação conexa dos ex-escravos.

Resposta: C

04.  No início da República, deu-se um exagero nativista. Ao mesmo tempo que se repudiava o português, enalteceu-se a etnia indígena 
e aspectos, genuinamente, nacionais, idealizando um ufanismo acerca da identidade brasileira. Lima Barreto satirizou tal ufanismo, 
criando seu famoso personagem, tipo acabado do patriota exaltado: o Major Policarpo Quaresma, narrando a vida de um modesto 
funcionário público em três distintos estágios, correspondentes a partes da obra.

 A caricaturar o artifi cialismo de seu tempo, o autor Lima Barreto relata de forma descontraída e informal o cotidiano de um grande 
centro. O romance se focaliza no mundo carioca em níveis diferentes e que se complementam: a vida simples do subúrbio, o cotidiano 
familiar e político da zona rural e a atmosfera política que se vivia na época da primeira República. 

 A obra que revela não só a ilusão de uma idealização criada pelos escritores românticos, mas também a difi culdade em articular um 
conceito de identidade nacional no país. Baseado no modelo e moldura das ações do protagonista, a trama não está apenas aderida a 
uma forma que remete somente a identidade e a pátria, mas, principalmente, a um discurso exagerado acerca de uma ideia nacionalista 
proposta por Quaresma, que direcionava sua vida a um ideal de pátria. 

Resposta: D

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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