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ATIVIDADE DE RECUPERÇÃO DE LITERATURA 

Texto para as questões 01 e 02: 
 
“Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino 
mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de Baleia, e como o focinho 
estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo.” 
(Vidas Secas, Graciliano Ramos, cap. 1, pág. 5) 
 

01. Segundo o texto qual a função da cachorra Baleia para a sobrevivência da família? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

02. Nesse fragmento do romance, foi usado que tipo de discurso? Direto, indireto ou indireto-livre? Justifique: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Texto para as questões de 03 a 06: 
  

“Examinou o terreiro, viu Baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco, levou a espingarda ao rosto. A cachorra 
espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi-se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, 
mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do 
curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse 
bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os 
quartos traseiros e inutilizou uma perna de Baleia, que se pôs a latir desesperadamente. 

Ouvindo o tiro e os latidos, sinhá Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano 
recolheu-se. 

E Baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de 
losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar 
Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada, saiu depois sem destino, aos 
pulos. 

Defronte do carro de bois faltou-lhe a perna traseira. E, perdendo muito sangue, andou como gente, em dois pés, arrastando 
com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. 
Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojar-se ali: cobria-se de 
poeira, evitava as moscas e os mosquitos, e quando se levantava, tinha folhas secas e gravetos colados às feridas, era um bicho 
diferente dos outros. 

Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o 
resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal 
esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. 

Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão. 
Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia: uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase 
imperceptíveis. (…) 

Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão, com certeza o sol desaparecera. 
Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio, o fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. 

Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. 
Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. 
Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava 
nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras: 
àquela hora cheiros de suçuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente os meninos dormiam 
na esteira, por baixo do caritó onde sinhá Vitória guardava o cachimbo. (…) 

Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As 
crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, 
gordos, enormes. 
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(VIDAS SECAS, Graciliano Ramos, Cap. 9)) 

 
03. Há vários trechos desse episódio, um dos mais marcantes da obra de Graciliano Ramos, em que Baleia é ‘humanizada’. 

Transcreva um deles como exemplo do que se afirmou: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

04. O que teria levado Fabiano a matar a cachorra Baleia que além de manter a família com os preás que caçava, era considerada 
pelas crianças como um ente da família? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

05. Destaque do texto as reações e os sentimentos de Baleia com relação ao seu dono, Fabiano, em três momentos desse episódio: 
 
A) Antes de ser alvejada pelos tiros de Fabiano: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
B) Durante o momento em que estava ferida pelos tiros de Fabiano: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
C) Após morrer, vítima dos tiros de Fabiano: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

06. Segundo a narrativa como seria o ‘céu’ de Baleia? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Leia abaixo duas passagens do poema “Olá! Negro”, de Jorge de Lima e resolva as questões de 07 a 10: 
 
“A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro! 
E és tu que a alegras ainda com os teus jazzes. 
Com os teus songs, com os teus lundus!” 
(…) 
“Não basta iluminares hoje as noites dos brancos com teus jazzes. 
Olá, Negro! O dia está nascendo! 
O dia está nascendo ou será a tua gargalhada que vem vindo?” 
(Jorge de Lima, Poesias completas. v. I, Rio de Janeiro / Brasília: J.Aguilar / INL, 1974, p.180-181.) 
 

07. (UNICAMP 2018) Considerando o livro Poemas Negros como um todo e a poética de Jorge de Lima, é correto afirmar que o 
último verso citado 
a) manifesta o desprezo do negro pela situação decadente da cultura do branco. 
b) realiza a aproximação entre a alegria do negro e uma ideia de futuro. 
c) remete à vingança do negro contra a violência a que foi submetido pelo branco. 
d) funciona como um lamento, já que o nascer do dia não traz justiça social. 
e) denuncia um país que não reconhece nem valoriza a cultura e a influencia cultural dos negros em nossa sociedade. 
 

08. (ENEM 2013) O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social assinalado por 
a) modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos brancos. 
b) preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos brancos. 
c) superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos colonizados. 
d) nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela condição de pobreza. 
e) antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. 
 

09. Qual é a temática abordada nesse poema de Jorge de Lima? 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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10. Jorge de Lima pertenceu a um grupo seleto de poetas que amadureceram o Modernismo no Brasil, fazendo poesia com conteúdo 
e qualidade. Além dele pertencem ao mesmo grupo: 
a) Manuel Bandeira – Murilo Mendes – Cecília Meireles. 
b) Vinícius de Moraes – Carlos Drummond de Andrade – Olavo Bilac. 
c) Oswald de Andrade – Mário de Andrade – Manuel Bandeira. 
d) João Cabral de Melo Neto – Cecília Meireles – Murilo Mendes. 
e) Carlos Drummond de Andrade – Vinícius de Moraes – Cecília Meireles. 

 


