
 

 

TM 21 - 2ª SÉRIE – Sinval - Literatura 
 

Texto para as questões 01 a 05. 
 

UMA TARDE, chegou um portador, num cavalo cansado de tanto correr, com um bilhete para o meu avô. 
Era um recado do coronel Anísio, de Cana Brava, prevenindo que António Silvino naquela noite estaria entre 
nós. A casa toda ficou debaixo de pavor.  

O nome do cangaceiro era o bastante para mudar o tom de uma conversa. Falava-se dele baixinho, em 
cochicho, como se o vento pudesse levar as palavras.  

Para os meninos, a presença de António Silvino era como se fosse a de um rei das nossas histórias, que 

nos marcasse uma visita. Um dos nossos brinquedos mais preferidos era até o de fingirmos de bando de 
cangaceiros, com espadas de pau e cacetes ao ombro, e o mais forte dos nossos fazendo de António Silvino.  
Naquela noite íamos tê-lo em carne e osso. Meu avô é que era o mesmo. Aquele seu ar de tranquilidade poucas 
vezes eu via alterar-se. A velha Sinhazinha para dentro e para fora, nas suas ordens para o jantar, gritando 
para os negros e os moleques com a mesma arrogância incontentável. A tia Maria ficava no seu quarto a rezar. 
Tinha muito medo dessa gente que vivia no crime. Quando me viu a seu lado, abraçou-me, chorando.  

Não havia, porém, perigo de espécie alguma. Antônio Silvino vinha ao engenho em visita de cortesia. Um 
ano antes ele estivera na vila de Pilar com outras intenções. Fora ali para receber o pagamento de uma nota 
falsa que o coronel Napoleão lhe passara.  

REGO, José Lins do – Menino de Engenho – p. 32 – 80. ed.  
Rio de Janeiro; José Olympio, 2001.  

 
01. Enumere os tipos sociais característicos do Nordeste que o texto apresenta. 
 

02. O fragmento apresenta palavras e/ou expressões típicas da região ou trabalha a variedade padrão da 

Língua? Justifique. 
 
03. Identifique o papel social das personagens Sinhazinha e tia Maria e compare suas reações diante da notícia 

da visita de Antônio Silvino. 
 
04. Pesquise sobre a transformação do Engenho em Usina na Região Nordeste e comente as consequências do 

fato. 
 
05. Pesquise sobre o papel dos cangaceiros nordestinos e distinga a lenda da realidade.  
 
Texto para as questões 06 a 10. 
 

Faz dois anos que Madalena morreu, dois anos difíceis. E quando os amigos deixaram de vir discutir 
política, isto se tornou insuportável.  

Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas que eu, compor esta 

história. A ideia gorou, o que já declarei. Há cerca de quatro meses, porém, enquanto escrevia a certo sujeito 
de Minas, recusando um negócio confuso de porcos e gado zebu, ouvi um grito de coruja e sobressaltei-me. 
(...)  

Às vezes entro pela noite, passo tempo sem fim acordando lembranças. Outras vezes não me ajeito com 

esta ocupação nova.  
Anteontem e ontem, por exemplo, foram dias perdidos. Tentei debalde canalizar para termo razoável esta 

prosa que se derrama como a chuva da serra, e o que apareceu foi um grande desgosto. Desgosto e a vaga 
compreensão de muitas coisas que sinto.  

Sou um homem arrasado. Doença? Não. Gozo perfeita saúde. Quando o Costa Brito, por causa de duzentos 
mil-réis que me queria abafar, vomitou os dois artigos, chamou-me doente, aludindo a crimes que me 
imputam. O Brito da Gazeta era uma besta. Até hoje, graças a Deus, nunca um médico me entrou em casa. 

Não tenho doença nenhuma.  
O que estou é velho. Cinquenta anos pelo São Pedro. Cinquenta anos perdidos, cinquenta anos gastos sem 

objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão que 
penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada.  

Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a vida inteira sem saber para quê! Comer e 
dormir como um porco! Como um porco! Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo, procurando 

comida! E depois guardar comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez! Que 
porcaria! Não é bom vir o Diabo e levar tudo?  

RAMOS, Graciliano – São Bernardo – p. – Ed. Record – Rio de Janeiro 
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06. Uma das marcas do autor é a concisão da linguagem. Identifique do texto duas evidências dessa 

característica. 
 

07. O texto apresenta o desfecho do romance. Paulo Honório, o narrador-protagonista, questiona vários pontos 
de sua vida. Como ele vê sua ambição desmedida?  

 
08. Destaque do texto as passagens em que Paulo Honório justifica seu fracasso. 
 
09. Identifique a presença do Expressionismo no último texto. 

 
10. O texto apresenta abordagem universal ou regional da realidade? Justifique. 
 
 


