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Modernismo – 2ª fase (Prosa) 
 
1. (ENEM) Texto I 
“Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes 
proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que 
aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os          
                                                                                         
indiferentes ao vent                                                                             
lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos as canções 
que vinham das embarcações...  
 

(AMADO, J. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento).) 
 
Texto II 
“                                                                     -                     – 
                                                                                               
de cachaça e pirão. No trivial contentavam-se com as sobras do mercado.” 
 

                                                                                      
(fragmento).) 

 
S                                                                                          
recorrente na literatura brasileira do                                

a) a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. 
b)                                                                            
c) o detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. 
d)                                                                      
e)                                                                     

 
 
2. (ENEM) “No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas 
literaturas independentes dentro da mesma língua: uma do Norte e outra do Sul, regiões segundo 
ele muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos 
etc. Por isso, deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em 
nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Moog, procurou mostrar com bastante engenho que no 
Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais.” 
 
(CANDIDO, A. A nova narrativa. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 2003.) 

 
Com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de 
determinadas regiões nacionais, sabe-se que: 

a) o romance do Sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando 
em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos 
aspectos culturais trazidos de fora pela imigração europeia. 
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b) José de Alencar, representante, sobretudo, do romance urbano, retrata a temática da 

urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. 
c) o romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo 

temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste, e assume 
frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. 

d) a literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em 
relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e 
indígenas que caracterizam o nosso povo. 

e) Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas 
das décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano 
em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. 

 
 
3. Leia o trecho a seguir: 

“E Fabiano depôs no chão parte da carga, olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se 
até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se e repreendera os 
meninos, que se adiantavam, aconselhara-os a poupar forças. A verdade é que não queria 
afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara-a 
lentamente, adiara-a, tornara a prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava 
definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, 
acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas 
alheias: o chiqueiro e o curral, que precisavam conserto, o cavalo de fábrica, bom companheiro, a 
égua alazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas. E os 
pés dele esmoreciam, as alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As 
alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos."  

 (Vidas secas, Graciliano Ramos) 

Assinale a alternativa incorreta: 
a) O trecho mostra as conquistas recentes de Fabiano e a desilusão dele ao perceber que 

todo seu esforço foi em vão. 
b) P                           “         ”                    j                 

temporária, permitindo que o foco narrativo se volte à dimensão psicológica de Fabiano. 
c) N                                     “              ”                            

presente em toda obra, na qual a marginalização social acontece pela exclusão econômica. 
d) Fabiano resiste em abandonar a fazenda, pois sua incapacidade de articular logicamente é 

limitada, e o pensamento é incapaz de perceber a inevitável chegada da seca. 
e) A                “       ”   “         ”                                  “           ”    

sertão nordestino, uma vez que limitam as perspectivas do sertanejo pobre à luta contra a 
morte. 

 
 
4. (UNIARA Á) L                                          “V     S    ”                        
seguir: 
 
“Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos 
e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E 
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falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não 
se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes, 
utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos – 
exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admira as palavras compridas e difíceis 
da gente da cidade, tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez 
           ” 
 

(Graciliano Ramos) 
 
No texto, a referência aos pés: 

a) Constitui um jogo de contrastes entre o mundo cultural e o mundo físico do personagem. 
b) Acentua a rudeza do personagem, em nível físico. 
c) Justifica-se como preparação para o fato de que o personagem não estava preparado para 

caminhada. 
d) Serve para demonstrar a capacidade de pensar do personagem. 

 
 
5. ( N M) “A       T    ha de quando em vez batia no engenho. E era um acontecimento para a 
        … Q                                               ó             j                  
falar em nome de todos os personagens, sem nenhum dente na boca, e com uma voz que dava 
todos os tons às palavras! 
Havia sempre rei e rainha, nos seus contos, e forca e adivinhações. E muito da vida, com as suas 
maldades e as suas grandezas, a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes, que 
eram sempre castigados com mortes horríveis! O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a 
cor local que ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino era como se 
estivesse falando dum engenho fabuloso. Os rios e florestas por onde andavam os seus 
personagens se pareciam muito com a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba-Azul era um 
                     P          ” 
 

(José Lins do Rego. Menino de Engenho. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980, p. 49-51 (com 
adaptações). 

 
N                           “      T      ”                         traços que revelam marcas 
do processo de colonização e de civilização do país. Considerando o texto acima, infere-se que a 
velha Totonha: 

a) tira o seu sustento da produção da literatura, apesar de suas condições de vida e de 
trabalho, que denotam que ela enfrenta situação econômica muito adversa. 

b) compõe, em suas histórias, narrativas épicas e realistas da história do país colonizado, 
livres da influência de temas e modelos não representativos da realidade nacional. 

c) retrata, na constituição do espaço dos contos, a civilização urbana europeia em 
concomitância com a representação literária de engenhos, rios e florestas do Brasil. 

d) aproxima-se, ao incluir elementos fabulosos nos contos, do próprio romancista, o qual 
pretende retratar a realidade brasileira de forma tão grandiosa quanto a europeia. 

e) imprime marcas da realidade local a suas narrativas, que têm como modelo e origem as 
fontes da literatura e da cultura europeia universalizada. 
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