
 

 

Professor Sinval – Tarefa 25 
Literatura 

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

À tarde o mestre escutava o canário da biqueira abrindo o bico nos estalos. Tudo era mansidão em redor 
de si. O sol brando, o vento calmo, e as folhas da pitombeira bulindo com a brisa. O negro Passarinho roncava. 
Foi então que apareceu, na égua velha, no passo manso, o capitão Vitorino Carneiro da Cunha (...). 

 — Pois seu mestre — foi falando Vitorino —, os cabras não podem com o velho. O Quinca Napoleão 
pensava que eu tinha medo de careta e mandou me agredir. O cabra que abriu lata comigo tinha vindo do 
sertão com fama de valente. Mas com estas mãos que o compadre está vendo, dei com o bicho no chão. Ainda 
acertei uma tapona na cara. Vitorino Carneiro da Cunha acode a todo chamado. Estão muito enganados 
comigo. O doutor Samuel abriu processo. Eu disse a ele: ‘Seu doutor, não precisa nada disto. Um homem do 
meu calibre não precisa da lei para se impor.’ O diabo é que ele quer. O Quinca Napoleão já mandou aquele 
cachorro do Manuel Ferreira de Serrinha falar comigo para abrir mão do processo. Eu disse a Manuel Ferreira: 
‘Conheci o seu pai, seu Manuel Ferreira, era homem de palavra: dizia a todo o mundo que não pagava a 
ninguém e nunca pagou conta mesmo.’ Ele quis falar grosso comigo. Mas comigo é ali na direita. Fui logo 
botando para fora tudo o que sentia. 

José Lins do Rego – Fogo Morto  
 
01. Destaque do texto palavras e/ou expressões que são marcas da variedade regional da Língua: 
 
02. Identifique a passagem do texto que justifica a ideia de que o nordestino possui uma violência atávica: 
 
03. Identifique a passagem marcada por ironia no final do texto: 
 
04. O capitão Vitorino, que fala no texto, é uma espécie de Quixote combatendo as injustiças do sertão. 

Considerando este aspecto, identifique o que representa para Vitorino o que representou os moinhos para 
Dom Quixote. 

 
05. O personagem Chico Bento do romance O Quinze representa a figura do retirante em busca de um mundo 

melhor, durante a seca de 1915 no Ceará. Identifique o espaço para o qual o governo o enviou, 
considerando as atividades econômicas da época, com a ilusão de riqueza. 

 
06. No decorrer do século XX, o Brasil continuou a usar o nordestino como mão de obra para serviços difíceis. 

Explique o destino dos retirantes e dos trabalhadores nordestinos nas décadas de 1930/40 e 1950/60. 
 
07. Comente os aspectos que levaram à decadência do engenho, retratada por José Lins do Rego em seus 

principais romances. 
 
08. A transformação do engenho em usina causou grande desemprego e intenso êxodo rural, afetando as 

capitais nordestinas. Comente aspectos que afetaram e afetam Recife até hoje em função do fluxo de 
pessoas que se mudaram para lá. 

 


