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Modernismo – 2ª fase (Prosa – Parte II) 
 
1. (ITA-SP) Os romances de Machado de Assis e os de Graciliano Ramos são exemplos bem 
acabados da forte presença do realismo na literatura brasileira. Entretanto, há diferenças bem 
marcantes entre a ficção realista do século XIX e a ficção de cunho realista da geração de 30. 

 
Algumas delas são: 
I. As obras realistas do século XIX (em particular os romances de Machado de Assis) retratam a 
burguesia rica, enquanto os romances de Graciliano Ramos retratam apenas os retirantes vítimas 
da seca. 
II. No século XIX, o realismo tem preferência pela temática do adultério feminino e do triângulo 
amoroso, tema este que não é central nas obras da geração de 30, que se preocupa mais com a 
desigualdade social. 
III. Os romances machadianos são urbanos; as obras de Graciliano Ramos retratam, em geral, os 
ambientes rurais do Nordeste. 
IV. No realismo do século XIX, as personagens, em geral, são mesquinhas, vis e medíocres. Já na 
ficção realista dos anos 30, as personagens são, sobretudo, produtos de um meio social adverso e 
injusto. 
 
Está (ão) correta(s) 

a) apenas I, II e III. 
b) apenas I, II e IV. 
c) apenas II, III e IV. 
d) apenas III e IV. 
e) todas. 

  
 
2. (FUVEST) Um escritor classificou Vidas secas como “romance desmontável”, tendo em vista sua 
composição descontínua, feita de episódios relativamente independentes e sequências 
parcialmente truncadas. Essas características da composição do livro: 

a) constituem um traço de estilo típico dos romances de Graciliano Ramos e do Regionalismo 
nordestino. 

b) indicam que ele pertence à fase inicial de Graciliano Ramos, quando este ainda seguia os 
ditames do primeiro momento do Modernismo. 

c) diminuem o seu alcance expressivo, na medida em que dificultam uma visão adequada da 
realidade sertaneja. 

d) revelam, nele, a influência da prosa seca e lacônica de Euclides da Cunha, em Os sertões. 
e) relacionam-se à visão limitada e fragmentária que as próprias personagens têm do mundo. 

 
 
3. “Quem é do chão não se trepa.” Fabiano emprega duas vezes este provérbio para retratar com 
certo determinismo sua situação, que ele considera impossível de ser mudada. Há outros que 
poderiam ser utilizados para retratar essa atitude de desânimo ante algo que parece irreversível.  
Na relação de provérbios abaixo, aponte aquele que não poderia substituir o empregado por 
Fabiano, em virtude de não corresponder àquilo que a personagem queria significar: 
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a) Quem nasce na lama morre na bicharia.  
b) Quem semeia ventos colhe tempestades.  
c) Quem nasceu pra tostão não chega a milhão.  
d) Quem nasceu pra ser tatu morre cavando.  
e) Os paus, uns nasceram para santos, outros para tamancos. 

 
 
4. (FUVEST 2010) Leia o trecho a seguir:  
“Inimigo da riqueza e do trabalho, amigo das festas, da música, do corpo das cabrochas. Malandro. 
Armador de fuzuês. Jogador de capoeira navalhista, ladrão quando se fizer preciso. ” 
 

 (Jorge Amado, Capitães de areia) 
 
O tipo cujo perfil se traça, em linhas gerais, neste excerto, aparece em romances como Memórias 
de um sargento de milícias, O cortiço, além de Capitães de areia. Essa recorrência indica que:  

a) certas estruturas e tipos sociais originários do período colonial foram repostos durante muito 
tempo, nos processos de transformação da sociedade brasileira.  

b) o atraso relativo das regiões Norte e Nordeste atraiu para elas a migração de tipos sociais 
que o progresso expulsara do Sul/Sudeste.  

c) os romancistas brasileiros, embora críticos da sociedade, militaram com patriotismo na 
defesa de nossas personagens mais típicas e mais queridas.  

d) certas ideologias exóticas influenciaram negativamente os romancistas brasileiros, fazendo-
os representar, em suas obras, tipos sociais já extintos quando elas foram escritas.  

e) a criança abandonada, personagem central dos três livros, torna-se, na idade adulta, um 
elemento nocivo à sociedade dos homens de bem. 

 
 
5. (UNIFESP) Leia o trecho para responder às questões 5 e 6:  
 
“[Sem-Pernas] queria alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse 
esquecer o defeito físico e os muitos anos (talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, mas 
para ele seriam sempre longos anos) que vivera sozinho nas ruas da cidade, hostilizado pelos 
homens que passavam, empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera 
família. Vivera na casa de um padeiro a quem chamava “meu padrinho” e que o surrava. Fugiu logo 
que pôde compreender que a fuga o libertaria. Sofreu fome, um dia levaram-no preso. Ele quer um 
carinho, u’a mão que passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se esquecer daquela 
noite na cadeia, quando os soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta de 
uma saleta. Em cada canto estava um com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas 
suas costas desapareceram. Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora. Corria na 
saleta como um animal perseguido por outros mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo. E 
a borracha zunia nas suas costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito, depois, 
não sabe como, as lágrimas secaram. Certa hora não resistiu mais, abateu-se no chão. Sangrava. 
Ainda hoje ouve como os soldados riam e como riu aquele homem de colete cinzento que fumava 
um charuto.” 
 

 (Jorge Amado. Capitães da areia.)  
Considere as afirmações seguintes. 
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I. O fragmento do romance, ambientado na cidade de Salvador das primeiras décadas do século 
passado, aborda a vida de uma criança em situação de absoluta exclusão social e violência, o que 
destoa do projeto literário e ideológico dos escritores brasileiros que compõem a “Geração de 30”. 
II. Valendo-se das conquistas do Modernismo, o romance apresenta linguagem fluente e acessível 
ao grande público, utilizando-se de um português coloquial, simples, próximo a um modo natural de 
falar, com o largo emprego da frase curta e econômica. 
III. Sem-Pernas é uma personagem que, embora encarne um tipo social claramente delimitado, o 
do menino “pobre, abandonado, aleijado e discriminado”, adquire alguma profundidade 
psicológica, à medida que seu passado e suas experiências dolorosas vêm à tona.  
 
Conforme o texto, está correto o que se afirma apenas em:  

a) I.  
b) II.  
c) III.  
d) I e II.  
e) II e III. 

 
 
6. O zigue-zague temporal ligado à vida de SemPernas, empregado no fragmento para a 
composição da personagem, é construído de maneira muito precisa, por meio da utilização 
alternada de diversos tempos verbais. 
Indique a alternativa em que há, respectivamente, um tempo verbal que expressa fatos ocorridos 
num tempo anterior a outros fatos do passado e um tempo verbal usado para marcar o caráter 
hipotético de certas ações ou o desejo de que se realizassem:  

a) Vivera na casa de um padeiro (…) — uma mão que o acarinhasse (…)  
b) Em cada canto estava um com uma borracha comprida. — Sofreu fome.  
c) Nunca tivera família. — A perna coxa se recusava a ajudá-lo.  
d) A princípio chorou muito (…) — Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora.  
e) Ele quer um carinho (…) — Um dia levaram-no preso. 
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Gabarito 
 
 

1. C 
2. E 
3. B 
4. A 
5. E 
6. A 

 


