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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS JUNIOR

MANHÃTURMA _________ HILDALENE

TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - LITERATURA

LEIA O TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 01 E 02:

O QUINZE

Mas foi em vão que Chico Bento contou ao homem das passagens a sua necessidade de se transportar a Fortaleza com a família.
Só ele, a mulher, a cunhada e cinco filhos pequenos.
O homem não atendia.
- Não é possível. Só se você esperar um mês. Todas as passagens que eu tenho ordem de dar, já estão cedidas. Por que não vai
por terra?
- Mas, meu senhor, veja que ir por terra com esse magote de meninos é uma morte!
O homem sacudiu os ombros:

- Que morte! Agora é que retirante tem esses luxos... No 77  não teve trem para nenhum.
É você dar um jeito, que, passagens, não pode ser...
Chico Bento foi saindo.
Na porta, o homem ainda o consolou:
- Pois se quiser esperar, talvez se arranje mais tarde. Imagine que tive de ceder cinquenta
passagens ao Matias Paroara, que anda agenciando rapazes solteiros para o Acre!
Na loja do Zacarias, enquanto matava o bicho, o vaqueiro desabafou a raiva:
- Desgraçado! Quando acaba, andam espalhando que o governo ajuda os pobres... Não
ajuda nem a morrer!
O Zacarias segredou:
- Ajudar, o governo ajuda. O preposto é que é um ratuíno... Anda vendendo as passagens
a quem der mais...
Os olhos do vaqueiro luziram:
- Por isso é que ele me disse que tinha cedido cinquenta passagens ao Matias Paroara!...
- Boca de ceder! Cedeu, mas foi mão pra lá, mão pra cá...  O Paroara me disse que pouco
faltou pro custo da tarifa . . .Quase não deu interesse...
Chico Bento cuspiu com a ardência do mata-bicho:
- Cambada ladrona!

(Do romance homônimo de Rachel de Queiroz)

01. O texto foi extraído do romance de Rachel de Queiroz. O título da obra, O Quinze, assim como o número 77, citado nesse trecho
do romance, são números que fazem a referência a:
a) os trens encarregados de transportar retirantes.
b) o tempo em meses que durou cada uma das grandes secas nordestinas.
C) os anos em que houve as grandes secas do Nordeste.
d) o total diário de mortes durante as secas.
e) o total de cidades nordestinas assoladas pelas secas.

02. Nos trechos recortados abaixo, ASSOCIE-OS aos seguintes propósitos:

(1) Indiferença com a situação de miséria vivida pelo homem.
(2) Revolta com o governo.
(3) Ironia pelas negociatas com os recursos públicos.
(4) Apelo para sensibilizar o outro por sua situação.
(5) Denúncia dos desvios de finalidade dos recursos públicos.

a) (    ) “Desgraçado! Quando acaba, andam espalhando que o governo ajuda os pobres... Não ajuda nem a morrer!”
b) (   ) “Boca de ceder! Cedeu, mas foi mão pra lá, mão pra cá...”
c) (   ) “Ajudar, o governo ajuda. O preposto é que é um ratuíno. . .Anda vendendo as passagens a quem der mais...”
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d) (    ) “Mas, meu senhor, veja que ir por terra com esse magote de meninos é uma morte!”
e) (    ) “O homem sacudiu os ombros: - Que morte! Agora é que retirante tem esses luxos... No 77  não teve trem para nenhum. É
você dar um jeito, que, passagens, não pode ser...”

03. (UFV) O romance regionalista dos anos 30, em cuja temática insere-se a obra Fogo Morto, abordou as questões socioeconômicas
do Nordeste brasileiro. Dentre as seguintes alternativas, apenas uma NÃO confirma a declaração acima. Assinale-a:

a) Enquanto o desenvolvimento industrial deixou suas marcas na fase heróica do movimento modernista, o romance nordestino
dos anos 30 privilegiou as heranças culturais do Brasil rural.
b) O enredo de Fogo Morto é de natureza documental, confirmando a abolição da escravatura como um dos fatores
preponderantes para o declínio da sociedade patriarcal brasileira.
c) O personagem do romance regionalista da década de 30, não conseguindo vencer as adversidades de um destino hostil,
evadiu-se no tempo e no espaço em busca de aventuras amorosas e sentimentais.
d) Fogo Morto insere-se na temática social do “romance de 30”, consolidando o escritor José Lins do Rego como o romancista que
melhor retratou a decadência dos senhores dos engenhos da cana-de-açúcar.
e) O “romance de 30” retratou de forma mais direta a linguagem, o folclore e a vida social do Nordeste brasileiro, resgatando os
valores e as tradições daquela sociedade patriarcal.

As questões 04 e 05 referem-se ao romance MENINO DE ENGENHO, de José Lins do Rego:

O trecho abaixo pertence ao romance "Menino de Engenho", de José Lins do Rego:

"Meu avô me levava sempre em suas visitas de corregedor às terras de seu engenho. Ia ver de perto os seus moradores, dar uma
visita de senhor nos seus campos. O velho José Paulino gostava de percorrer a sua propriedade, de andá-la canto por canto,
entrar pelas suas matas, olhar as suas nascentes, saber das precisões de seu povo, dar os seus gritos de chefe, ouvir queixas e
implantar a ordem. Andávamos muito nessas suas visitas de patriarca."

04. Baseado na leitura do romance de José Lins do Rego e na análise do trecho acima, assinale como VERDADEIRAS as afirmações
que estão corretas, e como FALSAS aquelas que não estão.

a) ( ) Nesta passagem, o autor põe em cena um típico coronel nordestino, exercendo de várias formas o seu poder de mando.
b) ( ) Expressões como "meu avô me levava" e "andávamos" indicam tratar-se de uma narração em terceira pessoa.
c) ( ) "Patriarca" é um termo que se refere ao tipo de domínio que exerciam os proprietários dos antigos engenhos sobre todos
os seus dependentes.
d) ( ) O uso abundante de pronomes possessivos, nesta passagem do romance, desmente o patriarcalismo do coronel José
Paulino.
e) (   ) Esta passagem mostra que o velho coronel era autoritário com seus dependentes, deixando de considerar suas
necessidades.

05. No trecho transcrito da obra de José Lins do Rego, há referências ao espaço que é muito característico de sua obra. Transcreva o
trecho que identifica esse cenário:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

“Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela revelou pouco a pouco, e nunca se revelou
inteiramente. A culpa foi minha, ou, antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. E falando assim,
compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para
nada, mas sou forçado a escrever. Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o
cachimbo. Às vezes as idéias não vêm, ou vêm muito numerosas- e a folha permanece meio escrita, como estava na véspera.
Releio algumas linhas, que me desagradam. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel. Emoções indefiníveis me agitam –
inquietação terrível, desejo doido de voltar, de tagarelar novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias, a esta hora.
Saudade? Não, não é isto: é desespero, raiva, um peso enorme no coração. Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. As
minhas palavras eram apenas palavras, reprodução imperfeita de fatos exteriores, e as dela tinham alguma coisa que não consigo
exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos envolvesse até ficarmos dois vultos indistintos na
escuridão.”

(Graciliano Ramos – São Bernardo – São Paulo, Liv. Martins Editora)

06. Transcreva do texto a frase que resume a ideia determinista de Paulo Honório de que o homem é um produto do meio:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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07. Qual o motivo alegado pelo narrador personagem para desqualificar a utilidade daquela narrativa?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

08. Na continuidade da ideia porque o intento, da questão anterior, não se realiza?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

ANFIGURI

Aquilo que eu ouso
Não é o que quero
Eu quero o repouso
Do que não espero.

Não quero o que tenho
Pelo que custou
Não sei de onde venho
Sei para onde vou.

Homem, sou a fera
Poeta, sou um louco
Amante, sou pai.

Vida, quem me dera...
Amor, dura pouco...
Poesia, ai!...

Rio, 1965

09. Qual é o tema central do soneto acima?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

10. Qual é o sentido que o eu lírico dá à poesia no verso “Poesia, ai!...”?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

BOAS FÉRIAS!!!


