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Literatura Sinval 
Primeiro Ano 

 
Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04. 

 
Esta imensa campina, que se dilata por horizontes infindos, é o sertão de minha terra natal. 
Aí campeia o destemido vaqueiro cearense, que à unha de cavalo acossa o touro indômito no cerrado mais 

espesso, e o derriba pela cauda com admirável destreza. 
Aí, ao morrer do dia, reboa entre os mugidos das reses, a voz saudosa e plangente do rapaz que aboia o 

gado para o recolher aos currais no tempo da ferra. 
Quando te tomarei a ver, sertão da minha terra, que atravessei há muitos anos na aurora serena e feliz da 

minha infância? 
Quando tornarei a respirar tuas auras impregnadas de perfumes agrestes, nas quais o homem comunga a 

seiva dessa natureza possante? 
De dia em dia aquelas remotas regiões vão perdendo a primitiva rudeza, que tamanho encanto lhes 

infundia. 
José de Alencar – O Sertanejo – p. – Ed Ftd... 

 
01. Indique elementos da linguagem do texto que comprovam a idealização da paisagem: 
 
02. Ocorre a idealização do sertanejo no fragmento? Justifique: 
 
03. No fragmento, há evidência de problemas sociais? 
 
04. A visão de mundo e de ser humano no texto é, portanto, romântica? Justifique: 
 

O Cabeleira chamava-se José Gomes, e era filho de um mameluco por nome Joaquim Gomes, sujeito de 
más entranhas, dado à prática dos mais hediondos crimes. 

De parceria com um pardo de nome Teodósio, que primou na astúcia e nos inventos para se apossar do 
que lhe não pertencia, percorriam José e Joaquim o vasto perímetro da província em todas as direções, 
deixando a sua passagem assinalada pelo roubo, pelo incêndio, pela carnificina. 

Um dia assentaram dar um assalto à própria vila do Recife. 
As populações do interior, em sua maioria destituídas de bens da fortuna, e então muito mais espalhadas 

do que atualmente, pouco tinham já com que cevar a voracidade dos três aventureiros a quem desde muito 
pagavam um triplo imposto consistente em víveres, dinheiro e sangue. 

Franklin Távora- O Cabeleira – p. – Ed. Ftd.... 
 
05. O fragmento apresenta uma situação nova dentro da prosa regionalista. Identifique-a. 
 
06. O primeiro parágrafo traz uma marca de José Gomes, o Cabeleira, considerada defeito moral na visão 

preconceituosa do século XIX. Comente a marca e o preconceito. 
 
07. O fragmento não idealiza o grupo social nem a paisagem. Confirme este aspecto do texto. 
 
08. O romance O Cabeleira, a partir das respostas dadas, confirma ou se afasta das características básicas do 

Romantismo? Justifique. 


