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 LITERATURA

PRIMEIRA  QUESTÃO

Leia o fragmento seguinte, da obra Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima
Barreto.

“O preto considerava um instante, como se estivesse recebendo as últimas
comunicações do que não se vê nem se percebe, e dizia com a sua majestade de
africano:

Vô vê, nhãnhã... Tô crotando mandinga...
Ela e  o general tinham assistido à cerimônia e o amor de pais e também

esse fundo de superstição que há em todos nós, levavam a olhá-lo com respeito,
quase com fé.

Então foi feitiço que fizeram à minha filha? perguntava a senhora.
Foi, sim, nhãnhã..
Quem?
Santo não qué dizê.”

A) Contextualize esse fragmento no enredo de Triste fim de Policarpo Quaresma.

B) Por meio desta passagem, estabeleça relações da obra com o modernismo brasileiro.
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SEGUNDA  QUESTÃO

Leia o fragmento abaixo.

“Mas na admissibilidade irrestrita do perdão para os que o
desejarem, está implícita a certeza de que os seres humanos tanto podem
cometer quanto padecer os atos mais terríveis. E, no cristianismo, há a
crença consoladora em um Deus que se fez homem para submeter-se
aos piores horrores da condição. A eterna tensão entre o bem e o mal
implica necessariamente a existência dos dois. Se existir um princípio
supremo, seja como for, a força selvagem da sexualidade e do desejo
será da natureza da criação.

O cristianismo vê também a dor dos assassinos como eu, a terrível
singularidade de haver cometido uma ação odiosa.”

Sérgio Sant’Anna. “O monstro”.

Considerando o fragmento acima e a narrativa “O monstro”, explique como o bem e
o mal se apresentam:

A) no enredo,

B) na visão do protagonista.
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TERCEIRA  QUESTÃO

Leia o trecho abaixo.

“- Severino, retirante,
o meu amigo é bem moço;
sei que a miséria é mar largo,
não é como qualquer poço:
mas sei que para cruzá-la
vale bem qualquer esforço.
- Seu José, mestre carpina
e quando é fundo o perau?
quando a força que morreu
nem tem onde se enterrar,
por que ao puxão das águas
não é melhor se entregar?
- Severino, retirante,
o mar de nossa conversa
precisa ser combatido,
sempre, de qualquer maneira,
porque senão ele alaga
e devasta a terra inteira.
- Seu José, mestre carpina,
e em que nos faz diferença
que como frieira se alastre,
ou como rio na cheia,
se acabamos naufragados
num braço do mar miséria?”

João Cabral de Melo Neto. Morte e vida severina.

Baseado nos versos acima, responda.

A) Além de ser escrito em versos, o trecho acima apresenta outros recursos estilísticos que
são usados pela literatura. Cite e exemplifique dois desses procedimentos, que nos levam
a considerar esse trecho como literário.

B) Comente uma crítica social implícita nesses versos.
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QUARTA  QUESTÃO

“Mas, aí, o carreiro, o Agenor Soronho, homenzão ruivo, de mãos
sardentas, muito mal-encarado, passou rente ao papa-mel, que
estremeceu, ao ver-se ao alcance do ferrão temperado da vara de carrear.
Porque a cachorrinha-do-mato é sestrosa e não pode parar um instante
de rosnear; e, além disso, estava como que hipnotizada, pela
contemplação do bicho-homem e pelos estalidos chlape-chlape das
alpercatas de couro cru”.

“Conversa de bois”, de Guimarães Rosa.

A) De que forma os bichos apresentam uma contraposição ao elemento humano no trecho
acima?

B) Como esta contraposição será desenvolvida nos acontecimentos subseqüentes, tendo
em vista as ações de Soronho e dos bois?


