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Exercícios Guimarães Rosa  
 

 

1. UAI, EU?  

        Se o assunto é meu e seu, lhe digo, lhe conto; que vale enterrar minhocas? De como aqui me vi, 

vida.  

        Sorte? A gente vai  nos passos da história que vem. Quem quer viver faz mágica. Ainda mais eu, 

que sempre fui arrimo de pai bêbedo. Só que isso se deu, o que quando, deveras comigo, feliz e 

prosperado. Ah, que saudades que eu não tenha... Ah, meus bons maus-tempos! Eu trabalhava para 

um senhor Doutor Mimoso.  

        Sururjão, não; é solorgião. Inteiro na fama   de calibre de quilate 

de caráter. Bom até-onde-que, bom como cobertor, lençol e colcha, bom mesmo quando com dor-

de-cabeça: bom, feito mingau adoçado. Versando chefe os solertes preceitos. Ordem, por fora; 

paciência por dentro. Muito mediante fortes cálculos, imaginado de ladino, só se diga. A fim de comigo 

ligeiro poder ir ver seus chamados de seus doentes, tinha fechado um piquete no quintal: lá 

pernoitavam, de diário, à mão, dois animais de sela  prontos para qualquer aurora.  

         Vindo a gente a par, nas ocasiões, ou eu atrás, com a maleta dos remédios e petrechos, 

renquetrenque, estudante andante. Pois ele comigo proseava, me alentando, cabidamente, por 

norteação  a conversa manuscrita. Aquela conversa me dava muitos arredores. Ô homem! Inteligente 

como agulha e linha, feito pulga no escuro, como dinheiro não gastado. Atilado todo em sagacidades 

e finuras  é de fímplus! de tintínibus...  latim, o senhor sabe, aperfeiçoa... Isso, para ele, era fritada 

de meio ovo. O que porém bem.  

(ROSA, João Guimarães. Tutaméia: terceiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.) 

 

A obra de Guimarães Rosa, citado como grande renovador da expressão literária, é também 

reconhecida pela contribuição linguística, devido à utilização de termos regionais, palavras novas, não-

dicionarizadas, o que chamamos NEOLOGISMOS, especialmente para expressar situações ou opiniões 

de seus personagens. 

a) Retire do primeiro parágrafo um exemplo de neologismo e explique, em uma frase completa, o 

seu sentido no texto.   

b) Compare o adjetivo "inteligentudo" (par. 2) com "barbudo", "barrigudo", "sortudo". Escreva duas 

formas da língua padrão - a primeira com duas palavras; a segunda com uma palavra - que 

equivalem semanticamente ao neologismo "inteligentudo". 

 

2. Quem é pobre, pouco se apega, é um giro-o-giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e 

lagoas. O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto:  Zé-Zim, 

por que é que você não cria galinhas-  Quero criar nada não...  

me deu resposta:  Eu gosto muito de mudar... [...] Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, 

tantas, mesmo digo. Eu dou proteção. [...] Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era 

menino, no sertãozinho de minha terra. [...] Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, 

Jidião Guedes; quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em 

território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de-Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. 
ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio (fragmento). 

 

Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das 

áreas rurais brasileiras marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre 

agregados e fazendeiros.  

No texto, destaca-se essa relação porque o personagem-narrador 

a) relata a seu interlocutor a história de Zé-Zim, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus 

agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. 

b) descreve o processo de transformação de um meeiro  espécie de agregado  em proprietário 

de terra. 

c) denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no 

trabalho da terra. 
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d) mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de 

homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. 

e) mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social, de proprietário de terras. 

 

3.  -de-bois, em 

que estão o carreador Agenor Soronho, Tiãozinho e o corpo de seu pai morto. O trecho abaixo 

reproduz um dos diálogos entre os bois: 

 Que é que está fazendo o carro?  

 O carro vem andando, sempre atrás de nós.  

 Onde está o homem-do-pau-comprido?  

 O homem-do-pau-comprido-com-o-marimbondo-naponta está trepado no chifre do carro...  E o 

bezerro-de-homem-que-caminha-sempre-na-frente-dos-bois? 

  O bezerro-de-homem-que-caminha-adiante vai cami-nhan do devagar... Ele está babando água dos 

olhos... 
, Sagarana. Rio de Janeiro: 

 José Olympio, 1979, p. 317.) 

 

a) - -as 

com o enredo.  

b) -do-pau-compridocom-o-marimbondo-na-

do carreador Agenor Soronho ela busca evidenciar? 

 

Trecho para as questões (4) e (5): 

 

"E desse modo ele se doeu no enxergão, muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se ajuntar, e 

a fratura exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, não arrefecendo na dedicação. 

 Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados! ... 

Então eles trouxeram, uma noite, muito à escondida, o padre que o confessou e conversou com ele, muito 

tempo, dando-lhe conselhos que o faziam chorar. 

 Mas, será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas tanto pecado 

mortal? 

 Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea, e não tira o estribo do pé de arrependimento nenhum... 

E por aí a fora foi, com um sermão comprido, que acabou depondo o doente num desvencido torpor." 
(ROSA, Guimarães. A hora e a vez de Augusto Matraga) 

 

4. O trecho acima representa a seguinte possibilidade entre os caminhos da literatura contemporânea. 

a) ficção regionalista, em que se reelabora o gênero e se revaloriza um universo cultural localizado. 

b) narrativa de cunho jornalístico, em que a linguagem comunicativa retoma e reinterpreta fatos da 

história recente. 

c) ficção de natureza politizante, em que se dramatizam as condições de classes entre os 

protagonistas. 

d) prosa intimista, psicologizante, em que o narrador expõe e analisa os movimentos da consciência 

reflexiva. 

e) prosa de experimentação formal, em que a pesquisa lingüística torna secundária a trama narrativa. 

 

5. Liga-se a este trecho de Guimarães Rosa a seguinte afirmação: 

a) É um exemplo de crise da fala narrativa, dissolvendo-se a história num estilo indagador e 

metafísico. 

b) É uma arte marcada pelo grotesco, pela deformação, que coloca em cena tipos humanos 

refinadamente exóticos. 

c) O autor recolheu lendas de interesse folclórico, que sabe recontar de modo documental, isento e 

objetivo. 

d) Um universo rude e um plano místico se cruzam com frequência em sua obra, fundindo-se um no 

outro. 

e) A miséria arrasta as personagens para a desesperança, reavendo-se ainda na pobreza de sua 

expressão verbal. 
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A Terceira Margem do Rio  

 

      Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde mocinho e menino, pelo que 

testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me alembro, 

ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe 

era quem regia, e que ralhava no diário com a gente  minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo 

dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. 

       Era a sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, 

como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria 

para dever durar na água por uns vinte ou trinta anos. Nossa mãe jurou muito contra a idéia. Seria que, ele, 

que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa 

casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua: o rio por aí se estendendo 

grande, fundo, calado que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso, 

do dia em que a canoa ficou pronta. 

       Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou 

outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que 

ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou:  "Cê vai, ocê fique, você 

nunca volte!" Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns 

passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava, chega que um 

propósito perguntei:  "Pai, o senhor me leva junto, nessa sua canoa?" Ele só retornou o olhar em mim, e 

me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei, na grota do mato, para 

saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo  a sombra dela por 

igual, feito um jacaré, comprida longa. (...) 
Guimarães Rosa, J. Ficção Completa. 

Rio de Janeiro, Ed. Nova Aguilar, 1994, p. 409. 

 

 

6. Segundo o texto, na visão do menino: 

a) a mãe era uma pessoa brava e enérgica; o pai, metódico e calado. 

b) a mãe não aprovava a ideia de ver o marido levar o filho para caçadas e pescarias. 

c) a mãe era a responsável pela saída do pai. 

d) o pai o abandonou, porque não gostava dele. 

e) era bom viajar com o pai, mas era melhor ficar no aconchego do lar. 

 

7. Sobre o texto, só NÃO podemos dizer que: 

a) apresenta cenário rural em que se percebem elementos arcaizantes. 

b) possui narrador de primeira pessoa que se mostra consciente de que seu narrar provém da memória. 

c) mostra, na figura feminina, traços da herança matriarcal. 

d) pretende reproduzir o linguajar dos habitantes da região retratada. 

e) desenha, com precisão, as características físicas, morais e psicológicas dos personagens. 

 

8. O texto apresenta: 

a) preocupação evidente com a realidade social das populações sertanejas marginalizadas. 

b) narração focada na complexidade e na aparente gratuidade das ações humanas. 

c) explicação determinista para o comportamento dos personagens. 

d) posição ufanista diante da terra e do homem brasileiro, sendo este visto como um ser desbravador 

e heroico. 

e) descrição detalhista das riquezas naturais caracterizadoras do ambiente enfocado. 
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GABARITO 

 

 

 

 

1.  

a)  

forma, o neologismo configura a ideia de retirada da feição da vida, a sua indefinição. 

 

 

2. d 

 

3.   

a) -

-se ao choro pela perda do pai.  

-do-pau-compridocom-o-marimbondo-na-

violento e explorador, pois ela faz referência à picada do marimbondo, que é algo doloroso, como se a 

vara utilizado por Agenor machucasse o boi, assim como a picada do inseto.  

 

4. a 

5. d 

6. a 

7. e 

8. b 

 


