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Exercícios sobre Pós-Modernismo (Prosa) 

 

 

Exercícios 

 

Leia o texto para próxima questão:  

 

A terceira margem do rio  

 
Vocabulário:  

1 encalcar – comprimir  

2 matula – saco com comida  

3 bubuiar – flutuar  

4 tororoma – corrente fluvial forte e ruidosa  

5 proar – pôr a proa em uma dada direção 

 

1. A terceira margem do rio expressa o estranhamento de um personagem – o pai – em meio a suas 

relações pessoais, à sociedade, à cultura e ao mundo. Esse sentimento não pode ser identificado com 

a ideia de:  
a) loucura  

b) exclusão  

c) pobreza  

d) obsessão 
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2.  “Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois desse 

falimento?” (l. 60 - 62)  
Ao utilizar o vocábulo falimento, o personagem assume sua incapacidade para:  

a) prever o futuro  

b) substituir o pai  

c) esquecer a infância  

d) encontrar a verdade 

 

 

3. “De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência: e o rio-rio-rio, o rio 

– pondo perpétuo.” (l. 24 - 27)  
“Se o meu pai, sempre fazendo ausência” apresenta o seguinte valor argumentativo em relação ao 

fragmento anterior:  

a) causa  

b) comparação  

c) consequência  

d) exemplificação 
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4. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas 

antes da pré-história havia pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. 

Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. 
[…] 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, 

se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros 

apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir.  Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os 

dois juntos – sou eu que escrevo o que estou escrevendo. […]  Felicidade? Nunca vi palavra mais 

doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual – há dois anos e meio 

venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais 

tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim 

que justificaria o começo – como a morte parece dizer sobre a vida – porque preciso registrar os 

fatos antecedentes. 

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento). 

 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, 

culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-

se essa peculiaridade porque o narrador: 

a) Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 
personagens. 

b) Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que 
a compõem. 

c) Reflete-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 

d) Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolheras palavras 
exatas. 

e) Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 
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Texto para as questões 5 e 6. 

 

 

 

5.  “Uma aprendizagem” ou “O livro dos prazeres” tem como protagonista uma personagem – Lóri –, que 

se depara com a descoberta do amor em sua totalidade, iniciando a busca do reconhecimento de si 

mesma, do mundo e do outro – Ulisses. 
A alternativa que melhor expressa esse processo de descoberta pela personagem Lóri é: 

a) “Só então ela se surpreendeu consigo própria.” (!. 10) 

b) “Os dois se olharam em silêncio. “ (!. 11) 

c) “E ele com os olhos miúdos quis que ela não fugisse” (!. 13 - 14) 

d) “– Mas eu sei, eu vou saber sempre.” (!. 17) 

 

6. “Ela se despediu de Ulisses quase correndo: ele era o perigo.” (!. 38 - 39) 
Na percepção de Lóri, Ulisses representa o perigo. 

Pela leitura do texto, isso se explica porque ele foi capaz de: 

a) ameaçá-la com uma crítica inesperada 

b) assustá-la com uma interpretação insensível 

c) contrariá-la com um questionamento irônico 

d) inquietá-la com um sentimento desconhecido 
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7. Leia o texto a seguir e responda à questão. 
 

“Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem — ou é o homem arruinado, 

ou o homem dos avessos. Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! — é o que digo. 

O senhor aprova? Me declare tudo, franco — é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido. Este 

caso — por estúrdio que me vejam — é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, não diga 

que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?! Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião 

compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela — já o campo! Ah, a gente, na velhice, carece de ter uma 

aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi. Alguém devia de ver, 

então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar... Bem, o diabo regula seu estado preto, nas 

criaturas, nas mulheres, nos homens. Até: nas crianças — eu digo. Pois não é o ditado: “menino — trem 

do diabo”? E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento... Estrumes... O diabo na rua, no meio 

do redemunho...” 
Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas. 

 

O texto de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos 

linguísticos empregados pelo escritor. Dentre as características do texto, está: 

a) o emprego da linguagem culta, na voz do narrador, e o da linguagem regional, na voz da 
personagem. 

b) a recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe e na melodia da frase. 

c) o emprego da linguagem regional predominantemente no campo do vocabulário. 

d) a apresentação da língua do sertão fiel à fala do sertanejo. 

e) o uso da linguagem culta, sem regionalismos, mas com novas construções sintáticas e rítmicas. 
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8. A partida de trem 
 

“Marcava seis horas da manhã, Angela Prain pagou o táxi e pegou sua pequena valise, Dona Maria Rita 

de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha 

bem vestida e com joias. Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade, 

e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto 

— e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo 

gelado de sua filha que foi embora antes do trem partir. Ajudara-a antes a subir no vagão. Sem que 

neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, 

surpreendeu-se um pouco: não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas 

para o caminho. 

Angela Pralini percebeu-lhe o movimento e perguntou: 

-A senhora deseja trocar de lugar comigo? 

Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não, obrigada, para ela dava no mesmo, Mas 

parecia ter-se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filligranado de ouro espetado no peito, 

passou a mão pelo broche. Seca.  Ofendida? Perguntou afinal a Angela Pralini: 

- É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar?” 
LISPECTOR, C. Onde estiveste de noite. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 

 

A descoberta de experiências emocionais com base no Cotidiano é recorrente na obra de Clarice 

Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza o(a): 

a) comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada 

b) anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação. 

c) incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes. 

d) constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas. 

e) sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. 
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9. 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-d‘angola, como todo o mundo faz?  
— 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. 

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. 

 

 

10. Leia o texto: 
O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas — mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. 

Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão. E, outra coisa: o diabo, é às 

brutas; mas Deus é traiçoeiro! Ah, uma beleza de traiçoeiro — dá gosto! A força dele, quando quer — 

moço! —me dá o medo pavor! Deus vem vindo: ninguém não vê. Ele faz é na lei do mansinho — assim 

é o milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. 

Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa 

Marque a afirmação que não corresponde: 

a) trata-se de uma narrativa oral, perceptível pelo uso de vocativos como “senhor” e “moço”. 

b) Deus age sutilmente (“lei do mansinho”), enquanto o diabo o faz de maneira escancarada (“às 

brutas”) 

c) na vida, tudo flui incessantemente, nada é estático: “as pessoas não estão sempre iguais, ainda 

não foram terminadas”. 

d) o milagre resulta do inesperado, do modo contido (“se economiza”), e não do espalhafatoso. 

e) o termo “traiçoeiro” atribuído a Deus possui um sentido pejorativo, depreciativo. 
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Gabarito 

 

1. C 

Não fica claro se as questões financeiras são tão decisivas quanto as demais. O pai vai para longe de 

todos em uma busca obsessiva e considerada por muito louca por uma fuga à realidade. 

 

2. B 

O personagem entra em conflito quando se vê confrontado pela possibilidade de substituir o pai e foge.  

 

3. A 

Apesar de ser introduzida pelo termo “se”, a oração é causal.  

 

4. C 

Os questionamentos sobre o mundo e a existência são combustíveis para a escrita do autor. 

 

5. A 

“consigo própria” indica o direcionamento pessoal e subjetivo.  

 

6. D 

Inquietá-la com a descoberta do amor. 

 

7. D 

A fala do sertanejo é fielmente copiada à narrativa, configurando característica da geração de 30.  

 

8. E 

“Uma velha não pode comunicar-se” ou “Recebeu o beijo gelado de sua filha que foi embora”. O ápice 

desse isolamento, no trecho, é a última fala de Dona Maria Rita, que se mostra surpresa que alguém se 

dirija a ela e se preocupe com sua comodidade. 

 

9. D  

A ideia de liberdade é questionada quando, apesar de livre, as amarras que seguram o sertanejo em seu 

trabalho e lugar são bem rígidas.  

 

10. E 

O texto ironiza as ações de Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


