
Lista de Exercícios – 2 EM 
 
                                                  
Eram duas horas da tarde. 
                                              -                                
                   -                                                        -          
                  
                                                                                
                                                                                      
                                                 e nos peitos, que o casaco e a camisa 
rasgada descobriam. (...) 
                                                                                       
                                                                 
                                                                                       
mais uma tentativa do que um gesto. 
Lentamente o vaqueiro voltou as costas; cabisbaixo, o Pedro o seguiu. 
                                                                          
                    agudo e longo, estridulou na calma. 
                                                                                        
                                                                                    
                                                                          
                          -                                                     
afogueados. 
O animal soltou novamente o seu clamor aflito. 
                                        
                                                                                 
entonteceu,amunhecou, e caiu em cheio por terra. 
                                                                                      
                         
Abriu no animal um corte que foi de debaixo da boca                                       
tetas secas, escorridas. (...) 
Mas Pedro, que fitava a estrada, o interrompeu: 
- Olha, pai! 
                                                                                  
                   
-                                                     
                                                                                      
                      
                          -                             -la no couro. 
                                                                                 
                                                                                     
sentido o calor confortante. 
                                                                                      
                                
                                                                                        
                                       
-                                                                                   
                                                                                          
fome!... 
-                          -vergonha! Cabra sem-vergonha! 
A energia                                                                        
                                                               
                                                                                    -as 
para o vaqueiro: 



-                                                                         -                
demais!... 
                                                                                
    -                       -                                                              
                               -             
                                                                             
                                                                            
Pedro, sem perder tempo, apanhou o fato                                               
Bento ainda esteve uns momentos na mesma postura, ajoelhado. 
E antes de se erguer, chupou os dedos sujos de sangue, que lhe deixaram na boca um 

gosto amargo de vida. 

(Rachel de Queiroz. O Quinze) 

1 – Chico Bento e sua família são retirantes. Qual é a condição física deles no momento 

retratado pelo texto? Utilize fragmentos para comprovar sua resposta. 

2 – Ao ver que sua presa seria levada, Chico Bento chegou a sentir vontade de lutar por ela 

              “    foi ímpeto confuso e rápido. Ao gesto de estender a mão, faltou-lhe o 

      ”                                                                          

conclusões importantes desse fato. O sertanejo, no texto, é visto como um ser resignado à 

sua condição ou como um ser transformador, responsável por seu próprio destino? 

Explique. 

3 – Nesse fragmento, como é vista a condição da miséria e até da eventual violência (que 

acabou não se concretizando) em que vivem as personagens: como fatalidade ou como 

resultado de políticas governamentais ou de relações sociais inadequadas? Justifique. 

4 – “  Q     ”                                                      30             

linguagem literária. Observe a linguagem empregada no texto e faça um pequeno texto 

caracterizando-a (culta ou popular, períodos longos ou curtos, presença ou não de 

coloquialismos, etc). 

5 – O contexto histórico da Segunda Geração modernista contribuiu muito para a construção 

de temáticas bastante engajadas. Que contexto é esse? Como ele se relaciona com a prosa 

que estudamos? Explique. 


