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01. FUVEST Considere as seguintes comparações entre Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e Capitães da 

Areia, de Jorge Amado: 
I. Quanto à relação desses livros com o contexto histórico em que foram produzidos, verifica-se que 

ambos são tributários da radicalização político-ideológica subsequente, no Brasil, à Revolução de 1930. 
II. Embora os dois livros comportem uma consciência crítica do valor da linguagem no processo de 

dominação social, em Vidas Secas, essa consciência relaciona-se ao emprego de um estilo conciso e 
até ascético, o que já não ocorre na composição de Capitães da Areia. 

III. Por diferentes que sejam essas obras, uma e outra conduzem a um final em que se anuncia a 
redenção social das personagens oprimidas, em um futuro mundo reconciliado, de felicidade coletiva. 

 
Está correto o que se afirma em 
a) I, somente. 
b) I e II, somente. 
c) III, somente. 
d) II e III, somente. 
e) I, II e III. 

 
02. PUC –SP  

Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos, apresenta um ambiente caracterizado por um quadro de penúria 
e de miséria, em que perambulam personagens frágeis, vencidas pelo meio e sem força comunicativa de 
linguagem bem articulada. Indique, das alternativas abaixo, aquela que destoa da caracterização do 
referido quadro. 

 
a) Vegetação inimiga onde se encontram juazeiros, mandacarus, xiquexiques, catingueiras e muito 

espinho. 
b) Abundância de água, vegetação sempre verdejante como a dos juazeiros, céu repleto de estrelas, aves 

de diferentes plumagens e plantas generosas como as sucupiras e as imburanas. 
c) Natureza inóspita, de caatinga com montes baixos, planícies torradas, cascalhos e rios secos, areia fofa 

e lama seca e rachada.  
d) Cores do horror como as do céu, recorrentemente de um azul terrível, as vermelhidões sinistras do 

poente, o branco das ossadas e o negrume dos urubus. 
e) Sol inclemente que chupa os poços e aves de arribação que bebem suas águas, carniças e bichos 

moribundos. 
  

03. PUC –SP A cada figura da novela – Fabiano, Vitória, sua mulher, o menino mais velho, o menino mais 
novo – o romancista dedica um capítulo, que é como que um retrato de caracterização, em que o próprio 
personagem se apresenta ao leitor. 
 
O trecho acima é uma referência à obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, feita por Álvaro Lins. Assim, 
da personagem Sinhá Vitória, pode-se afirmar que 
a) tem uma relação conjugal pacífica com Fabiano, com o qual nunca se desentendeu e de quem sempre 

mereceu elogios e estímulos positivos. 
b) domina os conhecimentos básicos da família e do meio e é capaz de dar respostas corretas a todas as 

perguntas feitas pelos filhos. 
c) protege os animais, o papagaio e a cachorra Baleia, colocando-se contra Fabiano, que os ameaça, e 

evitando, assim, a morte de ambos. 
d) alimenta o sonho de ter uma cama de lastro de couro bem esticado e bem pregado, como a do Seu 

Tomás da Bolandeira. 
e) marca-se pela desesperança diante do infortúnio de nova seca e não vê nenhum tipo de saída para ela, 

para os meninos e para Fabiano. 
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04. PUC –SP De Vidas Secas, obra escrita por Graciliano Ramos, NÃO É CORRETO afirmar que 
a) apresenta personagens cuja fisionomia e caráter são impulsionados e estigmatizados pelo fenômeno 

da seca. 
b) é uma novela construída em quadros com capítulos independentes que não se articulam entre si e, por 

isso, apresenta se desprovida de valor literário e falha do ponto de vista ficcional.  
c) é uma obra cuja construção verbal, marcada por beleza e harmonia, imprime a ela estilo e qualidade 

literária que a fazem atingir um estado de poesia. 
d) apresenta personagens excessivamente introspectivos, rústicos e sofridos, constituindo-se quase toda 

de monólogos interiores. 
e) é uma obra de caráter humano e de densa comoção telúrica e encerra o maior sentimento da terra 

nordestina, flagelada por seca cíclica e natureza inóspita. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 e 06.  
 

Revelação do subúrbio 
Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé, contra a 
                                                         [vidraça do carro*, 
Vendo o subúrbio passar. 
O subúrbio todo se condensa para ser visto de pressa, 
com medo de não repararmos suficientemente 
em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. 
A noite come o subúrbio e logo o devolve, ele reage, luta, se esforça, 
até que vem o campo onde pela manhã repontam laranjais 
e à noite só existe a tristeza do Brasil.  

Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo, 1940. 
 

(*)carro :vagão ferroviário para passageiros. 
 
05. Para a caracterização do subúrbio, o poeta lança mão, principalmente, da(o) 

a) personificação. 
b) paradoxo. 
c) eufemismo. 
d) sinestesia. 
e) silepse. 

 
06. Segundo o crítico e historiador da literatura Antônio Candido de Mello e Souza, justamente na década que 

presumivelmente corresponde ao período de elaboração do livro a que pertence o poema, o modo de se 
conceber o Brasil havia sofrido “alteração marcada de perspectivas”. 
 
A leitura do poema de Drummond permite concluir corretamente que, nele, o Brasil não mais era visto 
como país 
a) agrícola (fornecedor de matéria-prima), mas como industrial (produtor de manufaturados). 
b) arcaico (retardatário social e economicamente) mas, sim, percebido como moderno (equiparado aos 

países mais avançados). 
c) provinciano (caipira, localista) mas, sim, cosmopolita (aberto aos intercâmbios globais). 
d) novo (em potência, por realizar-se), mas como subdesenvolvido (marcado por pobreza e atrofia). 
e) rural (sobretudo camponês), mas como suburbano (ainda desprovido de processos de urbanização). 

 
- Leia o texto para responder às questões 07 e 08. 
 

Agitam-se em mim sentimentos inconciliáveis: encolerizo-me e enterneço-me; bato na mesa e tenho 
vontade de chorar. 
(...) 

Continuemos. Tenciono contar a minha história. Difícil. Talvez deixe de mencionar particularidades 
úteis, que me pareçam acessórias e dispensáveis. Também pode ser que, habituado a tratar com matutos, 
não confie suficientemente na compreensão dos leitores e repita passagens insignificantes. De resto isto 
vai arranjado sem nenhuma ordem, como se vê. Não importa. Na opinião dos caboclos que me servem, 
todo caminho dá na venda. 

São Bernardo - Graciliano Ramos 
 
07. Com relação a Paulo Honório, personagem narrador do romance, sua personalidade revela-se 

a) fraca, abatida pelas circunstâncias. 
b) forte, revoltado contra tudo e contra todos. 
c) sentimental, incapaz de conciliar os sentimentos. 
d) complexa, perturbada diante dos acontecimentos. 
e) dissimulada, em virtude de sua perturbação. 
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08. O texto, ao referir-se à construção do próprio texto, evidencia a função da linguagem 
a) referencial 
b) metalinguística 
c) poética 
d) conativa 
e) fática 

 
 
 


