
 

 

 
AVALIAÇÃO PRODUTIVA – 2EM – LITERATURA Flávio 

Conteúdo: Macunaíma de Mário de Andrade 
 
01. (Uel 2017) Leia o texto a seguir. 
 

No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de 
sarapantar. De primeiro: passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: – Ai que 
preguiça!... e não dizia mais nada. Quando era pra dormir trepava no macuru pequeninho sempre se 
esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, 
espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias, imoralidades estrambólicas e 
dava patadas no ar. 

Adaptado de: ANDRADE, M. Macunaíma. Rio de Janeiro: Agir, 2008. p. 7. 
 

Enquanto produção cultural, o Modernismo procurava reconhecer as identidades que formavam o povo 
brasileiro. 

 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a presença da temática indígena no movimento, tendo 
por modelo o romance de Mário de Andrade. 
a) A utilização da temática indígena configurava um projeto nacional de busca dos valores nativos para a 

formação da identidade brasileira, na época.    
b) Como herói indígena, Macunaíma difere das representações românticas, já que ele figura como um 

anti-herói, um personagem de ações valorosas, mas também vis.    
c) Macunaíma se insere no racismo corrente no início do século XX, que via uma animalidade no indígena, 

considerado coisa, e não gente.    
d) O indígena foi considerado pelos modernistas como único representante da identidade brasileira, pois 

sua cultura era vista como pura e sem interferência de outros povos.    
e) O trecho reafirma a característica histórico-antropológica do patriarcado brasileiro, que compreendia o 

indígena como um incivilizado puro e ingênuo.     
  
02. (Unisc 2017)  Leia atentamente o trecho de Macunaíma, de Mário de Andrade. 
 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do 
medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do 
Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de 
Macunaíma. 
Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não falando. Si o 

incitavam a falar exclamava: 
– Ai! que preguiça!... 
e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho 

dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força de homem. O 
divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado mas si punha os olhos em dinheiro, 
Macunaíma dandava pra ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, 
todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por 
causa dos guaimuns diz-que habitando a água-doce por lá. No mucambo si alguma cunhatã se aproximava 
dele pra fazer festinha. Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos guspia 
na cara. Porém respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua a poracê o torê o bacorocô a 
cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo. 

(ANDRADE, Mano de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987. p. 9) 
 

A partir da interpretação do trecho acima, assinale a alternativa correta. 
a) Macunaíma é um típico herói idealizado do Romantismo.    
b) Observa-se, no trecho acima, que o comportamento da personagem está em sintonia com o ambiente 

em que vive, sendo, por esse motivo, um romance típico do Naturalismo.    
c) O trecho apresenta a inovação em termos de linguagem que caracteriza as obras literárias da primeira 

geração do Modernismo.    
d) O texto apresenta as características que marcam o regionalismo crítico da prosa da segunda geração 

do Modernismo.    
e) O aprofundamento psicológico da personagem permite afirmar que se trata de um romance da terceira 

geração do Modernismo brasileiro.    
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES: 
 

MACUNAÍMA 
 

Uma feita a Sol cobrira os três manos duma escaminha de suor e Macunaíma se lembrou de tomar 
banho. Porém no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando na luta 
pra pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos pra fora d'água metro e mais. Então 
Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d'água. E a cova era que-nem a 
marca dum pé-gigante. Abicaram. O herói depois de muitos gritos por causa do frio da água entrou na cova 
e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era marca do pezão do 
Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus pra indiada brasileira. Quando o herói saiu 
do banho estava branco louro e de olhos azuizinhos, a água lavara o pretume dele. E ninguém não seria 
capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem bem Jiguê percebeu o milagre, 
se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém a água já estava muito suja da negrura do herói e por mais 
que Jiguê esfregasse feito maluco atirando água pra todos os lados só conseguiu ficar da cor do bronze 
novo. Macunaíma teve dó e consolou: 

— Olhe, mano Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foi-se e antes fanhoso que sem nariz. 
Maanape então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara toda a água encantada pra fora da cova. Tinha 

só um bocado lá no fundo e Maanape conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou 
negro bem filho da tribo dos Tapanhumas. 

ANDRADE, Mário de. Macunaíma. 22. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1986. 
 
03. (G1 - ifpe 2017) Macunaíma é uma obra da primeira geração modernista, cujo autor, Mário de Andrade, foi 

um dos mentores da Semana de Arte Moderna, de 1922. A respeito da primeira fase do Modernismo, 
podemos afirmar que   
a) seus romances valorizaram a cultura brasileira através de forte regionalismo, com influência da 

psicanálise de Freud.     
b) buscou uma maior aproximação com a realidade ao descrever os costumes, as relações sociais e a 

crise das instituições.     
c) propôs uma estética poética transgressora, que tentou romper com o tradicional, buscando a liberdade 

formal e a valorização do cotidiano.     
d) apresentou influência do Parnasianismo e do Simbolismo, forte academicismo e passadismo.     
e) cultuou o objetivismo e a linguagem culta e direta.     

  
04. (G1 - ifpe 2017)  De autoria de Mário de Andrade, Macunaíma é uma obra modernista cuja primeira 

publicação data de 1928. No trecho acima transcrito, Macunaíma e seus irmãos tomam banho numa água 
encantada, que os transformam em branco, índio e negro. A respeito dessa obra e do trecho acima 
transcrito, considere as assertivas a seguir. 

 
I. O livro faz referência ao folclore brasileiro e se aproxima da linguagem oral, como se percebe em “E a 

cova era que-nem a marca dum pé-gigante”. 
II. O trecho transcrito deve ser lido de forma simbólica, pois nota-se nele uma verossimilhança 

surrealista. Retratar os três irmãos como branco, índio e negro exemplifica isso. 
III. O índio Macunaíma aproxima-se, em conduta e ética, a um cavaleiro medieval lusitano, tanto é que 

“Quando [...] saiu do banho estava branco louro e de olhos azuizinhos”. 
IV. A obra faz parte da primeira fase do modernismo brasileiro, cujo lirismo predomina nas longas 

lamentações do índio, como se observa em “Macunaíma teve dó e consolou: — Olhe, mano Jiguê, 
branco você ficou não, porém pretume foi-se e antes fanhoso que sem nariz.”. 

V. Macunaíma é uma tentativa de construção da identidade do povo brasileiro. O trecho transcrito ilustra 
bem isso quando retrata Macunaíma, Jiguê e Maanape como branco, índio e negro, respectivamente. 

 
Estão CORRETAS, apenas,   
a) II, III e IV.     
b) I, II e V.     
c) I, II e IV.     
d) III, IV e V.     
e) I, III e V.     
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05. (Enem PPL 2015)   
Vei, a Sol 

 
Ora o pássaro careceu de fazer necessidade, fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era de 

madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo lambuzado. Assim 
mesmo examinou bem a pedra mirim da ilhota para vê si não havia alguma cova com dinheiro enterrado. 
Não havia não. Nem a correntinha encantada de prata que indica pro escolhido, tesouro de holandês. Havia 
só as formigas jaquitaguas ruivinhas. 

Então passou Caiuanogue, a estrela da manhã. Macunaíma já meio enjoado de tanto viver pediu pra 
ela que o carregasse pro céu. 

Caiuanogue foi se chegando porém o herói fedia muito. 
– Vá tomar banho! – ela fez. E foi-se embora. 
Assim nasceu a expressão “Vá tomar banho” que os brasileiros empregam se referindo a certos 

imigrantes europeus. 
ANDRADE, M. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 

 
O fragmento de texto faz parte do capítulo VII, intitulado “Vei, a Sol”, do livro Macunaíma, de Mário de 
Andrade, pertencente à primeira fase do Modernismo brasileiro. Considerando a linguagem empregada pelo 
narrador, é possível identificar 
a) resquícios do discurso naturalista usado pelos escritores do século XIX.    
b) ausência de linearidade no tratamento do tempo, recurso comum ao texto narrativo da primeira fase 

modernista.    
c) referência à fauna como meio de denunciar o primitivismo e o atraso de algumas regiões do país.    
d) descrição preconceituosa dos tipos populares brasileiros, representados por Macunaíma e Caiuanogue.    
e) uso da linguagem coloquial e de temáticas do lendário brasileiro como meio de valorização da cultura 

popular nacional.    
  
06. (G1 - ifpe 2014)   

 
ENTENDA O MOVIMENTO LITERÁRIO QUE DEU ORIGEM A "MACUNAÍMA" 

 
"Macunaíma" é uma obra que atravessa tempos e lugares, raças e linguagens, cruzando as fronteiras 

entre o culto e o popular. O livro faz uma síntese do povo brasileiro que se mantém atual mesmo 80 anos 
depois de seu lançamento. De acordo com Noemi Jaffe, autora do título "Folha Explica - Macunaíma", da 
Publifolha, o caráter atual da obra se mantém por tratar de temas que ainda fazem parte do Brasil. "O 
nosso país ainda apresenta os mesmos problemas retratados em "Macunaíma": é economicamente 
dependente, desigual e apresenta dificuldades de reconhecimento da identidade". 

A obra "Macunaíma", de Mário de Andrade, foi escrita em 1927 e publicada em 1928. O livro pertence 
ao Modernismo, movimento literário que teve seu ápice em 1922, com a semana de Arte Moderna, que 
teve Mário de Andrade como um de seus mentores. "Seis anos depois, em 1928, ano em que “Macunaíma” 
foi lançado, o Modernismo já era um movimento literário mais consolidado; com nome, número, identidade 
e ideologia", afirma Noemi Jaffe. 

Em 1928, de acordo com Oscar Pilagallo, autor da série "Folha Explica - História" e outros livros da 
Publifolha, "o modernismo entrava em outra fase, marcado pelo Manifesto Antropófago de Oswald de 
Andrade, publicado em maio daquele ano, e pelo lançamento de “Macunaíma”, de Mário de Andrade. Foram 
duas vertentes importantes, ambas marcadas pelo nacionalismo. O folclorismo de Mário e a irreverência de 
Oswald". 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br . (Publicado em 2008). Acesso em: 25ago.2013. 
 

Conforme retrata o texto, “Macunaíma” é uma obra de grande importância para a literatura nacional, não 
só por retratar questões relativas à identidade brasileira, como também por ser um marco no Modernismo. 
A respeito da Primeira Fase desse movimento estético no Brasil, é correto afirmar que 
a) teve oficialmente seu início com a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São 

Paulo, a qual foi centrada na arte literária, em detrimento das outras artes.    
b) propôs uma nova concepção da linguagem artística, voltando-se para a linguagem verdadeiramente 

brasileira, embora não tenha retratado a oralidade.    
c) visando à focalização da linguagem e do perfil popular, os autores desse momento priorizaram o texto 

em prosa, a exemplo do que fez Mário de Andrade, em “Macunaíma”.    
d) o nacionalismo do Primeiro Momento Modernista se consagrou no trabalho com a linguagem, mas não 

quanto ao conteúdo. Por conta disso, a obra “Macunaíma” se constitui uma exceção.    
e) além da adoção de um perfil nacionalista, essa fase teve características como descontração, ironia, 

irreverência e subversão de regras gramaticais, o que ocorreu na poesia e na prosa.    
 
 


