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1.Sobre o romance “Capitães da Areia”, de
Jorge Amado, é INCORRETO afirmar que:
a) se trata de um livro cuja personagem
central é coletiva, um grupo de meninos de
rua, e isso o aproxima de “O cortiço”, de
Aluísio Azevedo.
b) as principais personagens masculinas são
Pedro Bala, Sem Pernas, Volta Seca, Pirulito
e Professor, e a figura feminina central é
Dora.
c) há uma certa herança naturalista, visível
na precoce e promíscua vida sexual dos
adolescentes.
d) os vestígios românticos aparecem em
algumas cenas de jogos e brincadeiras
infantis e na caracterização de Dora.
e) todos os meninos acabam encontrando
um bom rumo na vida, apesar das
dificuldades.

2."Irmão ... é uma palavra boa e amiga. Se
acostumaram a chamá-la de irmã. Ela
também os trata de mano, de irmão. Para os
menores é como uma mãezinha. Cuida deles.
Para os mais velhos é como uma irmã que
brinca inocentemente com eles e com eles
passa os perigos da vida aventurosa que
levam.
Mas nenhum sabe que para Pedro Bala, ela
é a noiva. Nem mesmo o Professor sabe. E
dentro do seu coração Professor também a
chama de noiva."
(Jorge Amado: "Capitães da Areia").

Considerando a obra e o autor do texto,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) O autor faz parte do romance regional de
30, quando se aprofundaram as
radicalizações políticas na realidade
brasileira.
b) Jorge Amado representa a Bahia,
"descobrindo" mazelas, violências e
identificando grupos marginalizados e
revolucionários em "Capitães da Areia".
c) Dora, Pedro Bala e Professor são alguns
dos personagens da narrativa, que aborda a
dramática vida dos camponeses das
fazendas de cacau no sul da Bahia.
d) O tom da narrativa aproxima-se do
Naturalismo, alternando trechos de lirismo e

crueza. O nível de linguagem é coloquial e
popular.
e) "Capitães da Areia " pertence à primeira
fase da produção de Jorge Amado, quando
era notório seu engajamento com a política
de esquerda. Daí o esquematismo
psicológico: o mundo dividido em heróis (o
povo) e bandidos (a burguesia).

3. Inimigo da riqueza e do trabalho, amigo
das festas, da música, do corpo das
cabrochas. Malandro. Armador
de fuzuês. Jogador de capoeira navalhista,
ladrão quando se fizer preciso.
Jorge Amado, Capitães de areia.
O tipo cujo perfil se traça, em linhas gerais,
neste excerto, aparece em romances como
Memórias de um sargento de milícias, O
cortiço, além de Capitães de areia. Essa
recorrência indica que
a) certas estruturas e tipos sociais originários
do período colonial foram repostos durante
muito tempo, nos
processos de transformação da sociedade
brasileira.
b) o atraso relativo das regiões Norte e
Nordeste atraiu para elas a migração de tipos
sociais que o progresso
expulsara do Sul/Sudeste.
c) os romancistas brasileiros, embora críticos
da sociedade, militaram com patriotismo na
defesa de nossas personagens mais típicas e
mais queridas.
d) certas ideologias exóticas influenciaram
negativamente os romancistas brasileiros,
fazendo-os representar,
em suas obras, tipos sociais já extintos
quando elas foram escritas.
e) a criança abandonada, personagem
central dos três livros, torna-se, na idade
adulta, um elemento nocivo
à sociedade dos homens de bem.

4.Entre as variedades de preconceito
enumeradas a seguir, aponte aquelas que o
grupo do "capitães da areia" (do romance
homônimo) rejeita e aqueles que acata e
reforça: preconceito de raça e cor; de religião;
de gênero (feminino e masculino); orientação
sexual. Justifique suas respostas.


