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Questão 3

O fragmento contextualizado na obra permite afirmar:
A) A narrativa como um todo sugere que a solução para a

pobreza do nordestino retirante encontra-se na emigração
para o Amazonas a fim de trabalhar nos seringais.

B) O personagem Vicente é o chefe político de Quixadá que,
no período de seca, pratica o assistencialismo, a fim de
garantir o continuísmo de sua família no poder.

C) Vicente representa o proprietário de terra que, no período
da seca, se refugia no litoral, buscando novos negócios
que aumentem os seus lucros.

D) A amizade de Vicente a Chico Bento é reveladora do
espírito solidário que marca as relações entre todos os
sertanejos no período da seca.

E) Chico Bento, ao fazer negócio com Vicente, mostra
consciência crítica do contexto em que se encontra.

             Momento num café

Quando o enterro passou
Os homens que se achavam no café
Tiraram o chapéu maquinalmente
Saudavam o morto distraídos

5 Estavam todos voltados para a vida
Absortos na vida
Confiantes na vida.
Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado
Olhando o esquife longamente

10 Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem
finalidade
Que a vida é traição
E saudava a matéria que passava
Liberta para sempre da alma extinta.

BANDEIRA, Manuel. Meus poemas preferidos . 9. ed. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2005. p. 64. (Coleção Prestígio)

Sobre o poema em destaque, são verdadeiras as afirmativas
I. O texto apresenta duas atitudes contrastantes do ser

humano em face da morte.
II. O uso do advérbio “maquinalmente” (v. 3) caracteriza um

comportamento convencional.
III. O termo “num gesto largo e demorado” (v. 8) conota

reflexão.
IV. O termo “uma agitação feroz e sem finalidade” (v. 10-11)

metaforiza uma existência marcada pela luta por
conquistas que dão sentido ao viver.

LITERATURA � QUESTÕES de 1 a 5

Questão 1

Por aqui costuma labutar no costeio do gado
para São Paulo um homem de mão-cheia, que talvez o
Sr. conheça... o Manecão Doca...

— Não, respondeu Cirino abanando a cabeça.
— Pois isso é um homem às direitas, desempenado

e trabucador como ele só... fura estes sertões todos e
vem tangendo pontas de gado que metem pasmo.
Também dizem que tem bichado muito e ajuntado cobre
grosso, o que é possível, porque não é gastador nem
dado a mulheres. Uma feita que estava aqui de
pousada... olhe, mesmo neste lugar onde estava mecê
inda agorinha, falei-lhe em casamento... isto é, dei-lhe
uns toques... porque os pais devem tomar isso a si para
bem de suas famílias; não acha?

— Boa dúvida, aprovou Cirino, dou-lhe toda a razão;
era do seu dever.

— Pois bem, o Manecão ficou ansim meio em
dúvida; mas quando lhe mostrei a pequena, foi outra
cantiga... Ah! também é uma menina!...

E Pereira, esquecido das primeiras prevenções, deu
um muxoxo expressivo, apoiando a palma da mão aberta
de encontro aos grossos lábios.

— Agora, está ela um tanto desfeita; mas, quando
tem saúde, é coradinha que nem mangaba do areal. Tem
cabelos compridos e finos como seda de paina, um nariz
mimoso e uns olhos matadores... Nem parece filha de
quem é...

A gabos imprudentes era levado Pereira pelo amor
paterno.

Foi o que repentinamente pensou lá consigo, de
modo que, reprimindo-se, disse com hesitação
manifesta:

— Esta obrigação de casar as mulheres é o diabo!...
Se não tomam estado, ficam jururus e fanadinhas...; se
casam podem cair nas mãos de algum marido malvado...
E depois, as histórias!... Ih, meu Deus, mulheres numa
casa, é coisa de meter medo... São redomas de vidro
que tudo pode quebrar...

TAUNAY, Visconde de. Inocência . São Paulo: Ática, 1996. p. 35-36.

O fragmento, no todo da obra, permite considerar como
correto o que se afirma em

A) Pereira representa o sertanejo de mentalidade patriarcal
que vê a mulher sob uma perspectiva de inferiorização.

B) Cirino é um homem urbano que se adapta aos costumes
do sertão e passa a professar as mesmas idéias de
Pereira a respeito da mulher e do casamento.

C) Inocência assume um comportamento transgressor em
relação à autoridade paterna, concretizando, assim, o seu
sonho de amor ao lado de Cirino.

D) Manecão Doca simboliza o herói romântico que, por amor,
enfrenta todos os obstáculos, superando-os e conquistando,
em sua trajetória de vida, o final feliz.

E) A estrutura socioeconômica do espaço regional focalizado
na narrativa revela avanços em relação ao espaço urbano,
pois no interior inexiste mão-de-obra escrava e as
mulheres recebem educação formal.

Questão 2
No poente avermelhado, um vulto preto se

desenhou.
Depois, o cavalo e o cavaleiro foram-se destacando

na sombra escura que avançava.
Ao chouto duro do cavalo, o cavaleiro subia e descia
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na sela, desengonçadamente, numa indiferença de
macaco pensativo que se agacha num encontro de galhos
e ali fica, deixando que o vento o empurre e sacuda à
vontade.

Era o Chico Bento. O cavalo parou debaixo do
pau-branco seco que fazia as vezes de sombra. O dono
apeou, com a mesma indolência desajeitada, tirou o
cabresto de baixo da capa da sela e amarrou o animal
no tronco.

Vicente, sentado numa rede, o cigarro entre as
mãos, via-o chegar. E respondendo à saudação
tartamudeada do caboclo:

— Boa tarde, compadre. Abanque-se!
O vaqueiro sentou-se num banco de pau, junto ao

parapeito.
Vinha fazer um negócio... umas resinhas que ele

tinha nas Aroeiras e queria vender...
[...]

Quando o vaqueiro montou novamente, o rapaz
disse, a modo de despedida:

— Pois de manhãzinha bem cedo mande o rapaz
buscar o animal e a ordem do dinheiro para o Zacarias
da Feira.

Chico Bento saiu já com escuro. Lentamente o
balançava o chouto largo do cavalo.

Ia e vinha na larga sela de campo, de arção redondo
e grandes capas bordadas.

Pensava na troca. Umas reses tão famosas! Por
um babau velho e cinqüenta mil-réis de volta! O que é a
gente estar na desgraça...

QUEIROZ, Rachel de. O quinze . 13. ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
1971. p. 41-43.
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Questão 5
CANSADO DA VIAGEM O RETIRANTE PENSA INTERROMPÊ-LA POR
UNS INSTANTES E PROCURAR TRABALHO ALI ONDE SE
ENCONTRA

— Desde que estou retirando
só a morte vejo ativa,
só a morte deparei
e às vezes até festiva;
só morte tem encontrado
quem pensava encontrar vida,
e o pouco que não foi morte
foi de vida severina
(aquela vida que é menos
vivida que defendida,
e é ainda mais severina
para o homem que retira).
Penso agora: mas por que
parar aqui eu não podia
e como o Capibaribe
interromper minha linha?
ao menos até que as águas
de uma próxima invernia
me levem direto ao mar
ao refazer sua rotina?
Na verdade, por uns tempos,
parar aqui eu bem podia
e retomar a viagem
quando vencesse a fadiga.
Ou será que aqui cortando
agora a minha descida
já não poderei seguir
nunca mais em minha vida?

MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina  e outros poemas
em voz alta . 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975. p. 82-83.

O trecho inserido na obra permite afirmar:
A) Severino é um personagem que representa, como

retirante, uma condição social singular.
B) O retirante, por ser apegado à terra de origem, decide

interromper a viagem e lutar por sua sobrevivência no sertão.
C) Severino e os personagens que com ele integram essa obra

são derrotados pelo determinismo social, razão do
pessimismo que os marca.

D) O personagem Severino, no final da sua trajetória,
depara-se com a afirmação da vida em face dos fatores
que querem negá-la.

E) O sentimento de resignação caracteriza os personagens
do drama em foco, e isso decorre da visão de que a sua
pobreza é fruto da vontade divina.

Questão 4
O poeta Alberto Caeiro defende o “conhecimento através
dos sentidos”; interessa-lhe sentir e nada mais, sem
deixar espaço ao pensamento intelectivo.
A alternativa que contém o trecho comprobatório da
declaração em destaque é a

A) “O luar através dos altos ramos / Dizem os poetas todos
que ele é mais / Que o luar através dos altos ramos.”

B) “Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam
sozinhos: / — As cousas não têm significação: têm
existência. / As cousas são o único sentido oculto das
cousas.”

C) “Como um grande borrão de fogo sujo / O sol-posto
demora-se nas nuvens que ficam. / Vem um silvo vago de
longe na tarde muito calma. / Deve ser dum comboio
longínquo.”

D) “(Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com
os outros /.../ “Quer para fazer bem, quer para fazer
mal. / A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos. / Querer
mais é perder isto, e ser infeliz.)”

E) “Nem sempre sou igual no que digo e escrevo. / Mudo,
mas não mudo muito. / A cor das flores não é a mesma
ao sol / De que quando uma nuvem passa / Ou quando
entra a noite / E as flores são cor da sombra.”

V. Os dois últimos versos do poema expressam uma
concepção espiritualista do ser humano.

A alternativa em que todas  as afirmativas indicadas estão
corretas é a

A) I e IV . C) III  e IV . E) II, III  e V.
B) II  e V. D) I, II  e III .

  


