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ARIANO SUASSUNA
Prepare-se para a maratona de 30 exercícios sobre Ariano Vilar Suassuna, um dos grandes nomes 
da literatura brasileira. 

1. Assinale a alternativa incorreta:

a. Nasceu na cidade de Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa.

b. Seu pai foi assassinado durante a Revolução de 30. 

c. Estudou Direito Universidade Federal de Pernambuco.

d. Nasceu no seio de uma família pobre.

e. Casou-se com Zélia e com ela teve seis filhos.

2. A única obra que não é de Suassuna é: 

a. Uma Mulher Vestida de Sol 

b. O Sumiço da Santa

c. Torturas de um Coração 

d. Auto da Compadecida 

e. O Casamento Suspeitoso 

3. Marque a alternativa correta: 

a. Dedicou-se à advocacia, abandonando por um tempo a atividade teatral.

b. Tornou-se professor na Universidade Federal de Pernambuco.

c. Foi eleito em 1980 para a Academia Brasileira de Letras.

d. Faleceu na cidade de Recife, em decorrência de um câncer.

e. A primeira peça que o autor escreveu foi O Rico Avarento.

4. Todas as alternativas estão corretas, exceto: 

a. O autor ficou conhecido mundo afora pela obra Auto da Compadecida. 

b. O trabalho de Suassuna se destaca por valorizar as tradições populares. 

c. Suassuna escreveu suas primeiras peças de teatro ainda na faculdade.

d. Além de ser escritor, Suassuna teve uma longa carreira como professor.

e. Sua obra é conhecida por expressar a cultura e as tradições da região Sudeste. 
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Gabarito comentado
1. Letra d

Nasceu no seio de uma família abastada, visto que seu pai, João Suassuna, era presidente do 
Estado, cargo que mais tarde passa a ser de governador.

2. Letra b

O Sumiço da Santa é do escritor Jorge Amado. 

3. Letra b

Dedicou-se à advocacia, sem abandonar, porém, a atividade teatral.

Foi eleito em 1989 para a Academia Brasileira de Letras.  Faleceu em 2014, na cidade de Recife, 
em decorrência de uma parada cardíaca, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

A primeira peça que ele escreveu foi Uma Mulher Vestida de Sol.

4. Letra e

Sua obra é conhecida por expressar a cultura e as tradições da região Nordeste.

5. Letra d

Nasceu em 16 de junho de 1927. (João Pessoa/Paraíba)

Faleceu em 23 de julho de 2014. (Recife/Pernambuco)

6. Letra b

A frase é de Clarice Lispector.

7. Letra c

Baleia é a cadela da família, tratada como gente, personagem do Vidas Secas, de Graciliano 
Ramos.

João Grilo (O Auto da Compadecida), Clarabela (A Farsa da Boa Preguiça), Caroba (O Santo e 
A Porca), Margarida (Romance d’A Pedra do Reino).

8. O primeiro, em 1960, foi o Teatro Popular do Nordeste, que pretendia valorizar o saber dos 
artistas populares e buscar uma maneira nordestina de fazer teatro. O segundo, em 1970, foi o 
Movimento Armorial, que tinha como objetivo criar uma arte erudita (ou culta) com base na arte 
popular. 

9. Letra b

A frase “Não sei, só sei que foi assim.” tornou-se uma marca da obra do paraibano. 

10.  (b) (e) (d) (a) (c)
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