
 

 

2021 – TM 23 – segunda série 
Colégio Olimpo – Literatura Sinval 

 
Texto para as questões 01 a 03. 
 

Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim deixou a transação 
meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sinhá Vitória mandou os meninos para o barreiro, sentou-se na 
cozinha, concentrou-se, distribuiu pelo chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No 
dia seguinte Fabiano voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações de Sinhá Vitória, 
como de costume, diferiam das do patrão, reclamou e obteve a explicação habitual: a diferença era 
proveniente de juros. 

Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se perfeitamente que era bruto, 
mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e 
Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim, no toco, entregando o que era dele de mão 
beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria! 

O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra 
fazenda. 

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas.  
 
01. Destaque do texto elementos que o associam ao Regionalismo. 
 
02. A condição de Fabiano em sua relação com o patrão refere-se unicamente ao Nordeste ou é universal? 

Justifique. 
 
03. Comente o caráter modernista da linguagem do texto. 
 
Texto para as questões 04 e 05.  
 

Na noite misteriosa das macumbas os atabaques ressoam como clarins de guerra. ... Uma Pátria e 
uma família. 

Anos depois os jornais de classe, pequenos jornais, dos quais vários não tinham existência legal e se 
imprimiam em tipografias clandestinas, jornais que circulavam nas fábricas, passados de mão em mão, e 
que eram lidos à luz de fifós, publicavam sempre notícias sobre um militante proletário, o camarada Pedro 
Bala, que estava perseguido pela polícia de cinco estados como organizador de greves, como dirigente de 
partidos ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida.  

No ano em que todas as bocas foram impedidas de falar, no ano que foi todo ele uma noite de terror, 
esses jornais (únicas bocas que ainda falavam) clamavam pela liberdade de Pedro Bala, líder da sua classe, 
que se encontrava preso numa colônia.  

E, no dia em que ele fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminaram ao saber 
da notícia. E, apesar de que fora era o terror, qualquer daqueles lares era um lar que se abriria para Pedro 
Bala, fugitivo da polícia.  

Porque a revolução é uma pátria e uma família.  
Jorge Amado, Capitães da Areia.  

 
04. Considerando o contexto do autor e da obra, explique o fato histórico a que o texto se refere no quarto 

parágrafo. 
 
05. Confirme com o texto o caráter engajado do autor e da obra. 
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Texto para as questões 08 a 10.  
 

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado 
o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado 
bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma 
sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala.  

Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de 
folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao 
cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. Os 
juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no 
chão.  

— Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.  
Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, 

depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se 
levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo.  

A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O 
voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos.  

— Anda, excomungado.  
O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar 

alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário - e a obstinação da criança 
irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro 
precisava chegar, não sabia onde.  

Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam a margem do rio, a 
lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de 
abandonar o filho naquele descampado. 

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas.  
 
06. Destaque do texto a descrição da paisagem que lembra a pintura impressionista. 
 
07. Identifique a passagem reveladora da dificuldade de comunicação entre os membros da família. 
 
08. Comente a caracterização de Fabiano, relacionando-a com o tema retratado.  
 
09. Enumere os aspectos regionais presentes no texto. 
 
10. Pesquise sobre a seca no Nordeste e comente seu caráter cíclico. 
 


