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Exercícios Vidas Secas 
  
1. (UNICAMP 1998) Em Vidas Secas                                                        
narrativa, Fabiano                                               -                           
                 E                      -se com a cadelinha,                                     
                                                                                          
                             -                                                              
desses motivos.  
 
 
2. (UNICAMP 2008)                                                 Vidas Secas.  
                                                                                         
                                                                                            
                                                                                            -
  -          E                                             E                                       
                           –                                    -                       
nada. Se lhe dessem o que era                                E                              
                                                                                              
                                                                                  

(Graciliano Ramos, Vidas Secas. 103a. ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 2007, p.97.)  
 
                                                               
   E                                                                                  
 
 
3. (UNICAMP 2010) O excerto abaixo, de Vidas Secas                                      
                               -                                                         -   
                                                                                        
                E                                -                    -           E          -
                                                                                           
                               -a muito.                                                        
                                                                                     -  
                       -                                                   -se da terra 
queimada. Estremece           -                                                                
                                    -                                                           
               -se a chupar o canudo de taquari cheio de sarro. Jogou longe uma            
                                                              -                                  
                                                                                            
o terreiro, a cama seria comprada antes do fim do an   E                                -   –   
                                                                                             
            E                                                                         
         -                                                                              
                           -                                                            
                                                         - "Meu louro." Era o que sabia dizer. 
Fora i                                                                                         
lembrar-se daquilo.  

(Graciliano Ramos, Vidas secas                                              -43.)  
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                                                       ia, justifique a ironia contida no nome da 
                                                                                       
nome?  
 
 
4. (FUVEST 2009)                           e responda ao que se pede.  
 
                                                                                                  
                                                 Vidas Secas, de Graciliano Ramos.  
II. Apesar de quase atrofiadas na sua rusticidade, as personagens de Vidas Secas                
                                                                                          
reflete, tenta compre-                                 -                
 
                                    (I)? Justifique sucintamente sua resposta.  
                                                                                    
 
 
5. (FUVEST 2001) Um escritor classificou Vidas secas                                      
vista sua composição descontínua, feita de episódios relativamente independentes e seqüências 
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. 

 
 
6. (PUC-SP) O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, provavelmente o 
sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-se nas árvores da beira do rio, 
descansavam, bebiam e, como em redor não havia comida, seguiam viagem para o Sul. O casal 
agoniado sonhava desgraças. O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam o resto 
                                …                                                          
consertando cercas. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens, 
o medonho rumor de asas a anunciar destruição. Ele já andava meio desconfiado vendo as fontes 
minguarem. E olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das 
         …  
 
O trecho acima é de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. Dele, é incorreto afirmar-se que: 

a) Prenuncia nova seca e relata a luta incessante que os animais e o homem travam na 
constante defesa da sobrevivência. 
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b) Marca-                                                                        que 

impede a manifestação poética da linguagem. 
c) Atinge um estado de poesia, ao pintar com imagens visuais, em jogo forte de cores, o 

quadro da penúria da seca. 
d) Explora a gradação, como recurso estilístico, para anunciar a passagem das aves a 

caminho do Sul. 
e) Confirma, no deslocamento das aves, a desconfiança iminente da tragédia, indiciada pela 
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Gabarito 
 
1. Fabiano chega                                                                            
                                                                                   -o por 
                                        H  !      !                                            
                                                                                             
                                                                     
 
2.         -                                                                -                  
                                                                                            
                                                                                              
                                                                                               
                                      E                                                      
                                                                                
                                                                                    
                                                                                            
                                                                                                
                                                                                                  
                                                                                          
                                                                                               
                                                                                              
                                                                                         
                                                                                    -  
                                                               -                               
                           
 
3.                                                                                       
                                                                                   
                         !                                                           
                                                                                        
romance, fora sac                                                                                
                                                        um dos seus                        
                                                                                  ja sempre 
presente.  
                                                                                          
                                                                                                  
                                                                                                
                                                                                            
                                                                                              
sonhada cama de couro, que, in                                                              
                                                                                      
                                                 
 
4.                                                                                         
                                                                  Vidas Secas        
                            -                                                                        
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                                                                                           -     
                                          -       
                                                                                                   
                                                                                                
                                                      
 
5. E 
6. B 
  


