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01. As características descritas na alternativa “D” fazem referência à obra de Mário de Andrade, que, ao lado de Oswald e Manuel Bandeira, 
formou a chamada tríade modernista.

 Resposta: D

02. Losango Cáqui é um livro de poemas de Mário de Andrade. Conforme confi ssão do autor, um diário em que se juntam rapsodicamente 
“sensações, ideias, alucinações, brincadeiras, liricamente anotadas”.

 Resposta: E

03. O sujeito poético de “Descobrimento” revela uma preocupação social com a condição humilde do trabalhador  (seringueiro), magro, 
pálido. Veja que o poeta, depois de descrever a magreza e a palidez (possivelmente por causa de  subnutrição) do homem, identifi ca-se 
com ele (é brasileiro que nem eu), em tom de refl exão e  denúncia  social.  

 Resposta: C

04. O verso “Não vê que me lembrei que lá no norte” situa a preocupação do eu poético no espaço regional (norte = Nordeste), onde se 
verifi ca o drama do outro, na luta contra a miséria para sobreviver. Assim, o poema “Descobrimento”, cujo título revela o descortinar 
de uma realidade ocultada pela literatura conservadora, passadista, alcança a dimensão universalizante  do regional, como será a 
tônica da geração seguinte à de Mário de Andrade, a geração de 30, regionalista por excelência. 

 Resposta: A

05. No poema “Ode ao burguês”, é a característica de grotesco e rude que Mário de Andrade confi gura em ‘o indigesto feijão com 
toucinho’, por exemplo, que dessacraliza (desmascara) as tradições burguesas, mostrando-nos a possibilidade de rearranjo, trazendo o 
‘arlequinal’, fi gura surrealista e dadaísta para compor a sinfonia do poema, já bastante explorada em Pauliceia Desvairada. Paralelamente, 
há um tom crítico-cômico que já precede a fase em que o escritor se preocupará com a crítica social. A fi gura implícita do arlequim, 
confi gurada pelo uso de palavras – montagens, técnicas de colagem etc, corresponde à possibilidade de pensar a poesia como detentora 
de vários caminhos e várias combinações, aliando-a também à fi gura cômica do não sério, que vem a funcionar como um “jogo” de 
palavras, possibilitando-nos, assim, dizer aquilo que nunca seria dito sem consequências no espaço do sério. Desse modo, o emprego 
de “alerquinal” (adjetivo derivado de arlequim, personagem da “commedia dell’arte” cujo traje era feito de retalhos multicoloridos 
geralmente em forma de losango) desempenha importante papel na sátira que se faz do burguês, uma vez que “ode” (poema lírico 
destinado ao canto a à exaltação de alguém) deve ser entendido com “ódio”, desprezo. O adjetivo alerquinal combina com o tempo 
referido no poema, uma vez que o alerquim, com traje cinza e ouro, lembra a bruma e a luz, a chuva e o sol.

 Resposta: D

06. Como o próprio poeta se refere, ele contemplou a cena dos meninos vendedores de carvão em Petrópolis, em 1921. Comovido, 
acompanha da janela de sua casa a luta daqueles meninos. Segue-os de manhã, quando vão vender os carvões na cidade; segue-os 
também à tarde, quando voltam, comendo o pão encarvoado, alegres, apostando corrida, apesar de sua extrema pobreza e debilidade 
física. A infância desamparada sempre foi um dos temas prediletos de Manuel Bandeira. Nas últimas estrofes do poema “Meninos 
carvoeiros”, embora miseravelmente compensados do seu trabalho (conseguiram apenas um pedaço de pão), os meninos voltam 
alegres, brincando, apostando corrida, na madrugada ingênua (veja que belíssima hipálage: ingênuas são as crianças, não a madrugada), 
o que faz o poeta exclamar em tom de apóstrofe: Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis. Deve-se entender que 
personagens e cenários estão integrados na mesma atmosfera de pobreza, abandono (elas são como espantalhos desamparados), 
fraqueza e ingenuidade. A atmosfera é tão comovente, que o poeta apostrofa. Bandeira sintetiza sua mensagem sobre aquelas pobres 
crianças “que seguem a vida em desamparo, sem rumo, abandonadas, sujeitas a todos os azares e perigos, e não têm ainda consciência 
(são ingênuas, crianças ainda) do que se passa com elas. A inconsciência as faz alegres, apesar do lado terrível da vida. Desse modo, 
está correta a opção A. As demais opções falham por extrapolação.

 Resposta: A

07. O sufi xo diminutivo “–inho” denota tanto o valor de falta, carência, quanto valor de afeto ou carinho nos termos modifi cados por ele. 
O poeta, assim, compõe com esse recurso uma atmosfera dramática de pobreza, debilidade (fraqueza) e comoção, contemplando os 
personagens com especial atenção e carinho. Está correta, portanto, a afi rmação I. A fala dos meninos (Eh, carvoeiro!) repete-se três 
vezes no poema, como que indicando o momento quando passam a caminho da cidade, quando a velhinha passa à boca da noite 
recolhendo os carvões que caem e de madrugada, quando eles voltam. Assim, funciona como refrão tal fala. Está correta, portanto, a 
afi rmação II. O poema em exame, de fato, foi composto em versos brancos (sem rimas), mas o autor explorou recursos típicos da poesia, 
como o ritmo, que aparece, por exemplo, no quarto verso da primeira estrofe, reproduzindo ritmicamente o cavalgar desajeitado dos 
meninos. O último verso do poema repete o ritmo e a intenção do quarto verso da primeira estrofe, reproduzindo pelo ritmo e pelo 
sentido o cavalgar desequilibrado dos meninos. Está incorreta, portanto, a afi rmação III.
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Resolução – Língua Portuguesa II

 Vocabulário
 Aniagem: tecido grosseiro de linho cru para encapar fardos ou para fazer sacos.
 Raquítico: magro, fraco.
 Descadeirado: que tem as cadeiras ou ancas deformadas; que arrasta os pés, por causa de moléstia ou acidente; desconjuntado, 

derreado.
 Encarapitar: instalar-se no alto; trepar.
 Alimária: animal irracional; cavalgadura.
 Cangalhas: armação de madeira ou de ferro, que se sustenta e equilibra a carga colocada sobre as bestas, metade para um lado, 

metade para o outro.

 Resposta: D

08. A questão pede que se reescrevam os seguintes versos em forma de prosa, num único período coeso, coerente e gramaticalmente 
correto. Eis os versos:

Os burros são magrinhos e velhos.
Cada um leva seis sacos de carvão de lenha.
A aniagem é toda remendada.
Os carvões caem.

O período que melhor responde à questão encontra-se na opção C:
Os burros são magrinhos e velhos, e cada um leva seis sacos de carvão de lenha, que vai caindo pelos muitos remendos da aniagem.

Veja a razão por que as outras opções estão erradas:
Em A, a conjunção coordenada explicativa porquanto (=pois) não se justifi ca no período, já que a relação entre as orações é de concessão 
ou contraste (embora, apesar de), e não de explicação. Em B, apesar de a relação concessiva entre as duas primeiras orações ter-se 
estabelecido por meio da locução “mesmo sendo”, cometeu-se erro de concordância verbal (a forma verbal “tem” deveria ter sido 
acentuada para indicar plural). Em D, além de não se ter ressaltado o contraste nas duas orações (pelo uso do embora, ou de outra 
concessiva), cometeu-se erro de concordância verbal na segunda oração (a forma “deixam” tem por sujeito “aniagem”, que exige 
a forma singular “deixa”). Em E, cometeu-se erro de concordância verbal: o sujeito da forma verbal “têm” é “aniagem” (singular) e 
exige “tem” (sem acento).

 Resposta: C

09. Estão corretas as afi rmações, I, II e III:
 Afi rmação I: Abaporu, o trabalho que Tarsila do Amaral deu de presente a seu então marido Oswald de Andrade, inspirou-o a criar 

o Manifesto Antropófago (e não “Antropofágico”, como diz o enunciado); além disso, em suas pinturas a artista sintetizou o espírito 
inovador e nacionalista do movimento, colaborando para sua consolidação e difusão.

 Afi rmação II: no quadro, é possível perceber a exploração das tonalidades fortes, ressaltando tanto o contraste entre elas, quanto a 
sua referência nacionalista, na presença das cores da bandeira nacional (o azul do céu, o verde da terra e o amarelo do Sol). A ousadia 
das formas plásticas se faz presente, na tela, no contraste entre os pés e a cabeça da fi gura representada.

 Afi rmação III: o chamado crack da bolsa de Nova Iorque, em outubro de 1929, abalou as fi nanças de boa parte do mundo ocidental. 
A cafeicultura paulista não fi cou imune à crise, e muitas fortunas foram atingidas – como a de Oswald de Andrade, marido de Tarsila 
do Amaral.

 Afi rmação IV: a expansão cafeeira na década de 1920, assim como nas décadas anteriores, não permitiu a conservação dos solos e 
a preservação da fl oresta; ao contrário, a ampliação das ações antrópicas (relativo às modifi cações provocadas pelo homem no meio 
ambiente) acentuou signifi cativamente a deterioração ambiental.

 Resposta: B

10. Desde a primeira leitura, percebe-se que o poema de Manuel Bandeira, intitulado “Poética”, tem vínculos com a estética modernista. 
É possível reconhecer, pela estrutura poética, a utilização de versos livres, de reiterações, de imagens que negam os valores ultrapassados 
das estéticas anteriores, de modernistas. O que caracteriza o versilibrismo (verso não metrifi cado, livre) aqui é uma mudança de atitude e 
também de crítica: a sílaba deixa de ser a unidade de medida e a combinação de pausas e entoações passa a ser fator relevante. Assim, 
ao empregar a expressão lirismo dos loucos (implica espontaneidade em face do exagero racionalismo e formalismo dos parnasianos), 
dos bêbados (implica forte emoção em face da atitude de frieza e imparcialidade dos parnasianos) e dos clows (palhaços – implica 
ludismo), o poeta quis dizer que sua poética estava descompromissada com regras e formalismos, à qual interessava sobretudo liberdade 
de expressão poética contra todas as amarras do passado.

 Resposta: D
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