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01. O regionalismo surge na literatura em vários momentos, com diversas propostas estilísticas e temáticas. Como aponta a opção C, o 
romance nordestino se caracteriza pela exploração de regionalismos linguísticos e pelo fl agra da luta do homem contra a natureza 
local, do sertão. As demais alternativas não são verdadeiras por trazerem algum detalhe errado: na A, essencialmente urbana; na B, 
relações confl ituosas entre raças; na D, as raízes africanas e indígenas; e na E, a modernização do país.
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.

 Resposta: C

02. O texto I, extraído de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, passa-se no sul do Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha. O texto II, extraído 
de O Romance da Pedra, de Ariano Suassuna, tem como pano de fundo o interior do Nordeste, o Sertão do Cariri. O texto III, extraído de 
Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, retrata o norte de Minas Gerais e o sudoeste da Bahia: as Gerais.

 Resposta: B

03. Em Memórias do Cárcere, a narrativa exemplifi ca a típica junção autor-narrador-personagem, característica do relato autobiográfi co. 
Para descrever a prepotência que marcou a ditadura Vargas, o narrador relata não só as experiências realmente vividas, como também 
as situações vivenciadas por outras pessoas que estiveram presas durante o Estado Novo (“conjugam-se, completam-se e me dão hoje 
impressão de realidade”), como uma espécie de testemunho das arbitrariedades de um regime opressivo e ditatorial.

 Resposta: D

04. Os dois textos extraídos de Incidente em Antares, de Erico Verissimo, abordam aspectos opostos ou antitéticos em relação à Igreja 
Católica. O primeiro, na voz do pároco, considera certos avanços ou modernidade introduzidos na missa como algo pernicioso, como 
ausência de latim, música profana, etc. dada a visão conservadora desse pároco. Já o segundo faz certa crítica à Igreja, considerando 
que por certo tempo ela foi materialista, pois os príncipes da Santa Madre cortejavam e serviam reis, duques... voltando as costas para 
o povo. E só agora a Igreja estaria voltando às suas origens, à sua pureza original.

 Resposta: B

05. Em ambos os textos, os questionamentos feitos pelo pároco ou sacerdote referem-se às relações da Igreja com o poder, como 
preocupação do pároco com a postura de Pe. Pedro Paulo com a leitura de Marx e Lenine, no texto I, e a refl exão do sacerdote com 
a relação da Igreja com o poder no passado, agora voltando às suas origens, ou seja, preocupando-se com sua pureza original.

 Resposta: D
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