


2. “. . . o governo (. . .) não ajuda nem a morrer!” Este desabafo revela-

nos

a) religiosidade.

b)ironia.

c) conformismo.

d)comparação.

e)esperança.
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3. A passagem que melhor caracteriza uma atitude irônica, embora amarga e

necessitada, é:

a) “Só se você esperar um mês.”

b) “Mas foi em vão. . .”

c) “Só ele, a mulher, a cunhada e cinco filhos pequenos..”

d) “. . . ir por terra com esse magote de meninos é umamorte!”

e) “Por isso é que ele me disse que tinha cedido cinquenta passagens...”
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4. Este texto foi tirado do romance de Rachel de Queiroz, O Quinze. No trecho

há referência a outro número: o 77. Estes números indicam

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.
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5. A primeira reação de Chico Bento, após a negativa ao seu pedido, foi

a)procurar alguém influente para conseguir-lhe as passagens.

b)desabafar sua raiva num comentário contra o homem das passagens.

c) abafar a sua raiva na cachaça.

d)revoltar-se contra o governo.

e)conformar-se com seu destino.
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Menino de Engenho ( 1932), Doidinho (1933) e Banguê (1934)

Pedra bonita (1938)  e Cangaceiros (1953)

misticismo e cangaço

Obras:

• A trilogia que acompanha a infância, a adolescência e
o retorno do personagem autobiográfico Carlos de
Melo ao engenho Santa Rosa; narrativas em 1ª pessoa.

 Ciclo da cana de açúcar
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Fogo Morto (1943, obra-prima)
• Esta obra testemunha a decadência dos

senhores de engenho (coronel Lula de
Holanda) do artesanato popular (Mestre
Zé Amaro) e o surgimento da visão liberal
democrático no quixotesco Capitão
Vitorino.

• O lirismo e a naturalidade da linguagem desse paraibano, filho de
senhores de engenhos, realizam a difícil síntese de conjugar
denúncia social e qualidade literária.

• Sua infância e juventude estão parcialmente registradas nos
primeiros romances (memorialismo).

• O autor assistiu à decadência de sua classe e à ascensão dos
usineiros.
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Obras:

Clarissa (1933), Música ao longe (1935),
Caminhos cruzados (1935), Olhai os lírios do
campo (1938), O resto é silêncio (1943)

• Romancista gaúcho que esteve várias vezes nos
Estados Unidos onde lecionou literatura brasileira
e dirigiu um dos departamentos culturais da OEA.
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