
 

 

Tarefa 31 professor Sinval 

 
Leia os textos a seguir para responder as questões. 
 

Eu tinha o medo imediato. E tanta claridade do dia. O arrojo do rio e só aquele estrape*, e o risco extenso 
d’água, de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos. Mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido 
dizer que, quando canoa vira, fica boiando, e é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, 
para se ter tenência, a constância de não afundar, e aí ir seguindo, até sobre se sair no seco. Eu disse isso. E o 

canoeiro me contradisse: — “Esta é das que afundam inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau-
d’óleo não sobrenadam...” Me deu uma tontura. O ódio que eu quis: ah, tantas canoas no porto, boas canoas 

boiantes, de faveira ou tamboril, de imburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela... Até fosse 
crime, fabricar dessas, de madeira burra! 

Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, p. 88-89. 

 
Alfredo Bosi a respeito de Guimarães Rosa:  
 

Grande Sertão: Veredas e as novelas de Corpo de Baile incluem e revitalizam recursos da expressão 
poética: células rítmicas, aliterações, onomatopeias, rimas internas, ousadias mórficas, elipses, cortes e 
deslocamentos de sintaxe, vocabulário insólito, arcaico ou de todo neológico, associações raras, metáforas, 
anáforas, metonímias, fusão de estilos, oralidade. 
  

Alfredo Bosi, História Concisa da Literatura Brasileira, p. 430. 

 
01. De qual dos recursos enumerados Guimarães Rosa faz uso no trecho: Eu disse isso. E o canoeiro me 

contradisse? 
Explique. 

 
02. Com qual desses recursos pode ser associada a frase: Até fosse crime, fabricar dessas, de madeira burra!? 
 
03. Levando-se em conta as associações raras, mencionadas por Bosi, explique o significado da expressão alto 

rio, logo no início do texto. 

 
04. Qual a base analógica para a criação dessa expressão? 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões. 
 

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem — ou é o homem arruinado, ou o 
homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! — é o que digo. O senhor 

aprova? Me declare tudo, franco — é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido. Este caso — por 
estúrdio que me vejam — é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, não diga que o senhor, 
assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?! Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião compõe minha valia. Já 

sabia, esperava por ela — já o campo! Ah, a gente, na velhice, carece de ter uma aragem de descanso. Lhe 
agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso 
servidor. Fosse lhe contar... Bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. 

Até: nas crianças — eu digo. Pois não é o ditado: “menino — trem do diabo”? E nos usos, nas plantas, nas 
águas, na terra, no vento... Estrumes... O diabo na rua, no meio do redemunho... (Guimarães Rosa. Grande 
Sertão: Veredas.) 
 
05. A fala expressa no texto é de Riobaldo. De acordo com o narrador, o diabo 

a) vive preferencialmente nas crianças, livre e fazendo as suas traquinagens. 
b) é capaz de entrar no corpo humano e tomar posse dele, vivendo aí e perturbando a vida do homem. 

c) só existe na mente das pessoas que nele acreditam, perturbando-as mesmo sem existir 
concretamente. 

d) não existe como entidade autônoma, antes reflete os piores estados emocionais do ser humano. 
e) é uma condição humana e não está relacionado com as coisas da natureza. 
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06. A personagem Riobaldo dialoga com alguém que chama de senhor. Embora a fala dessa personagem não 

apareça, é possível recuperar, pela fala do narrador, os momentos em que seu interlocutor se manifesta 
verbalmente. Isso pode ser comprovado pelo trecho 
a) O senhor aprova? 
b) Nenhum! — é o que digo. 
c) Não? Lhe agradeço! 
d) Tem diabo nenhum. 

e) Até: nas crianças — eu digo. 
 
07. O texto de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos linguísticos 

empregados pelo escritor. Dentre as características do texto, está: 
a) o emprego da linguagem culta, na voz do narrador, e o da linguagem regional, na voz da personagem. 
b) a recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe e na melodia da frase. 
c) o emprego da linguagem regional predominantemente no campo do vocabulário. 

d) a apresentação da língua do sertão fiel à fala do sertanejo. 
e) o uso da linguagem culta, sem regionalismos, mas com novas construções sintáticas e rítmicas. 

 
08. Explique a maneira como Guimarães Rosa representa as duas pontas da vida em Manuelzão e Miguilim. 
 
 
 


