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01. Em Memórias de um sargento de milícias, será possível perceber a convivência entre um repertório narrativo mítico e referências a 
pessoas reais, como, por exemplo, o Rei (Dom João VI) e o Major Vidigal. Esse mesmo tipo de convivência também poderá ser notada 
em Macunaíma. No romance de Mário de Andrade, as inúmeras lendas e mitos convivem com referência a pessoas reais. Essa referência 
será notada, por exemplo, no capítulo “Macumba”, em que aparecem as figuras de Jaime Ovalle, Manuel Bandeira, Blaise Cendrars, 
Ascenso Ferreira, Raul Bopp.

 Resposta: D

02. É sob a égide da ruptura nos campos da linguagem, das convenções de gênero e das relações de verossimilhança que o modernismo 
literário brasileiro apresenta seu ponto de confluência com o europeu. Ao escrever Macunaíma, Mário de Andrade inseriu sua rapsódia 
dentro da perspectiva vanguardista, pois rompe com as noções consensuais das quais os artistas dependem em grande parte para 
estabelecer sua comunicação com o público. Assim, a obra realiza a subversão dos padrões vigentes, desrespeitando limites geográficos, 
mesclando formas linguísticas das mais diferentes regiões brasileiras.

 Resposta: D

03. Não é só o protagonista, em Macunaíma, que tem origem mítica, também o povo que ele representa. Sempre tendo como foco a 
busca do conceito de brasilidade (ou de latinidade), a rapsódia marioandradiana põe em evidência as principais raças que povoaram 
o Brasil, como três irmãos. O trecho em exame descreve miticamente a procedência do povo brasileiro. Assim, no episódio do pezão 
de Sumé, os três irmãos tapanhumas passam por uma metamorfose. Macunaíma torna-se branco; Jiguê, “cor de seus pés ficam 
vermelhas. Trata-se de uma figuração simbólica das três etnias que se misturam para a formação da peculiaridade que caracteriza a 
gente brasileira: o elemento branco (europeu), o vermelho (ameríndio) e o negro (africano).

 Resposta: C

04. Os contos “Brás”, “Bexiga” e “Barra Funda”, de Alcântara Machado, escritos em português “macarrônico” (ítaloportuguês), 
captam flagrantes do cotidiano paulistano. Nesses contos as personagens principais são italianas (Tranquilo Zampinetti – presente em 
“Nacionalidade”) e ítalo-brasileiras (Gaetaninho, Carmela etc.)

 Resposta: A

05. Passagens como “Eles já tinham brincado e descansavam na beira da lagoa” e “Todos os tambiús fugiram enquanto os dois brincavam 
n’água outra vez.”, escritas em linguagem eufêmica, referem-se às relações sexuais que o herói mantinha com a moça, o que valida 
a opção A.

 Resposta: A
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