
 

 

Tarefa Mínima 16 – 2ª Série – Português 

Prof. Flávio 
 
01. (Enem digital 2020) Assim, está nascendo dentro da língua portuguesa, e provavelmente dentro de 

todas as demais línguas, uma nova linguagem, a linguagem radiofônica. Como a dos engenheiros,como a 
dos gatunos, como a dos amantes, como a usada pela mãe com o filho que ainda nãofala, essa linguagem 
radiofônica tem suas características próprias determinadas por exigências ecológicas e técnicas. 

 

ANDRADE, M. apud PINTO, E. P. O português do Brasil. São Paulo: Edusp, 1981. 

 
Mário de Andrade, ao se referir ao impacto que o rádio teria nas pessoas e principalmente sobre a 

linguagem, possibilita uma reflexão acerca  
a) das relações sociais específicas da sociedade da época.    

b) da relação entre o meio e o contexto social de enunciação.    
c) do nascimento das línguas a partir de exigências sociais específicas.    
d) das demais línguas do mundo, por possuírem características em comum.    
e) da especificidade da linguagem radiofônica, em detrimento de outras linguagens.    

  
02. (Enem 2020) Vou-me embora p’ra Pasárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. 

Vi pela primeira vez esse nome Pasárgada quando tinha os meus dezesseis anos e foi num autor grego. 

[...] Esse nome de Pasárgada, que significa “campo dos persas” ou “tesouro dos persas”, suscitou na minha 
imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o de L’invitation au Voyage, de Baudelaire. 
Mais de vinte anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, num momento de 
fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo o que eu não tinha feito em minha vida por motivo da 
doença, saltou-me de súbito do subconsciente este grito estapafúrdio: “Vou-me embora p’ra Pasárgada!” 
Senti na redondilha a primeira célula de um poema, e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, 

em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da “vida besta”. 
Desta vez o poema saiu sem esforço como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema 
porque vejo nele, em escorço, toda a minha vida; [...] Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz 
nenhuma casa, mas reconstruí e “não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências’, uma cidade 
ilustre, que hoje não é mais a Pasárgada de Ciro, e sim a “minha” Pasárgada. 

 

BANDEIRA, M. Itinerário da Pasárgada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: INL, 1984 

 
Os processos de interação comunicativa preveem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, 
entre os quais se destacam as funções da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem 
predominante é  
a) emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram à criação poética.    

b) referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado em um famoso poema de 
Bandeira.    

c) metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o processo de escrita de um de 

seus poemas.    
d) poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas mais conhecidos de 

Bandeira.    
e) apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre sua dificuldade de compor um poema.    

  
03. (Unifesp 2020) Leia o trecho do poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira. 

 
O sapo-tanoeiro 
[...] 
Diz: — “Meu cancioneiro 

É bem martelado. 
 
Vede como primo 
Em comer os hiatos! 
Que arte! E nunca rimo 

Os termos cognatos. 
 

O meu verso é bom 
Frumento sem joio. 
Faço rimas com 
Consoantes de apoio. 
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Vai por cinquenta anos 

Que lhes dei a norma: 
Reduzi sem danos 

A formas a forma. 
 
Clame a saparia 
Em críticas céticas: 
Não há mais poesia 
Mas há artes poéticas...” 

(Estrela da vida inteira, 1993.) 

 

No trecho, o “sapo-tanoeiro” representa uma sátira aos  
a) modernistas.     
b) românticos.     
c) naturalistas.     
d) parnasianos.     
e) árcades.     

  

04. (Ufrgs 2020) tema em Quarto de despejo é encontrado também no poema “O bicho”, de Manuel 
Bandeira, transcrito a seguir. 

 
O bicho 
 
Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 
 
Assinale a alternativa que identifica esse tema recorrente nas duas obras.  

a) A revolta e a indignação daqueles que sofrem a miséria e a marginalização social.    
b) O problema da fome, que avilta a dignidade humana.    
c) A aceitação da pobreza, que se tornou uma condição inerente às sociedades modernas.    
d) A esperança como forma de enfrentar o sofrimento da fome e de garantir a sobrevivência.    
e) O ato de escrever funciona como modo de driblar a fome.    

  

05. (Ufrgs 2020) Considere o poema abaixo, de Oswald de Andrade, do livro Pau-Brasil, de 1925. 
 

RIQUEZAS NATURAIS 
 
Muitos metaes pepinos romans e figos 
De muitas castas 
Cidras limões e laranjas 

Uma infinidade 
Muitas cannas daçucre 
Infinito algodam 
Também há muito paobrasil 
Nestas capitanias 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações sobre o poema. 

(   ) Insere-se no contexto do primitivismo das vanguardas do Modernismo brasileiro, remetendo 
particularmente às propostas do Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. 

(   ) Constrói imagens incompatíveis com os ideais de progresso e civilização, trazidos pelas vanguardas 

europeias, inspiradoras do Modernismo brasileiro. 
(   ) Reforça os elementos naturais da paisagem, remetendo à “cor local”, tal como o nacionalismo presente 

em José de Alencar e Gonçalves Dias. 

(   ) Descreve a exuberância da natureza tropical, apropriando-se de maneira paródica dos discursos dos 
primeiros cronistas, que alardeavam as belezas naturais das terras recém-descobertas. 

 



Exercícios Complementares 
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  

a) F – V – F – F.    
b) V – F – F – V.    
c) V – F – V – V.    
d) F – F – V – F.    
e) V – V – F – V.    

  

06. (Enem 2019) HELOÍSA: Faz versos? 
PINOTE: Sendo preciso... Quadrinhas... Acrósticos... Sonetos... Reclames. 
HELOÍSA: Futuristas? 
PINOTE: Não senhora! Eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência... Mas foi uma tragédia! 
Começaram a me tratar de maluco. A me olhar de esguelha. A não me receber mais. As crianças choravam 
em casa. Tenho três filhos. No jornal também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Ah! 

Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento (Mostra a faca) e fiquei passadista. 
 

ANDRADE, O. O rei da vela. São Paulo: Globo, 2003. 

 

O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 1930 
diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura  

a) preconceituosa, ao evitar formas poéticas simplificadas.    
b) conservadora, ao optar por modelos consagrados.    
c) preciosista, ao preferir modelos literários eruditos.    
d) nacionalista, ao negar modelos estrangeiros.    
e) eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos.    

  
07. (Enem PPL 2019) Biografia de Pasárgada 

 
Quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego do D. Pedro II a Ciropédia fiquei 

encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, 
para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar, e vi Pasárgada e vivi 
durante alguns anos em Pasárgada. 

Mais de vinte anos depois, num momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente este 

grito de evasão: “Vou-me embora pra Pasárgada!” Imediatamente senti que era a célula de um poema. 
Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns cinco anos mais tarde, o 
mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Desta vez, o poema saiu quase ao correr da pena. Se 
há belezas em “Vou-me embora pra Pasárgada!”, elas não passam de acidentes. Não construí o poema, ele 
construiu-se em mim, nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância – as histórias 
que Rosa, minha ama-seca mulata, me contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta etc. 
 

BANDEIRA, M. Itinerário de Pasárgada. São Paulo: Global, 2012. 

 
O texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um de seus poemas mais 
conhecidos. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em “Vou-me embora pra Pasárgada!”  
a) acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional.    
b) decorre de uma inspiração fulminante, num momento de extrema emoção.    

c) ratifica as informações do senso comum de que Pasárgada é a representação de um lugar utópico.    
d) resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura 

grega.    

e) remete a um tempo da vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas.    
  
08. (Unesp 2019) Indo às consequências finais da posição de José de Alencar no Romantismo, esse autor 

adotou como base da sua obra o esforço de escrever numa língua inspirada pela fala corrente e os 

modismos populares, não hesitando em usar formas consideradas incorretas, desde que legitimadas pelo 
uso brasileiro. Com isso, foi o maior demolidor da “pureza vernácula” e do “culto da forma”. 

 

(Antonio Candido. Iniciação à literatura brasileira, 2010. Adaptado.) 

 
O texto refere-se a  

a) Olavo Bilac.     
b) Machado de Assis.     
c) Mário de Andrade.     
d) Aluísio Azevedo.     
e) Euclides da Cunha.     
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09. (Enem 2019) Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri, 

Irerê, meu companheiro, 
Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? 

Ai triste sorte a do violeiro cantadô! 
Ah! Sem a viola em que cantava o seu amô, 
Ah! Seu assobio é tua flauta de irerê: 
Que tua flauta do sertão quando assobia, 
Ah! A gente sofre sem querê! 
Ah! Teu canto chega lá no fundo do sertão, 

Ah! Como uma brisa amolecendo o coração, 
Ah! Ah! 
Irerê, solta teu canto! 
Canta mais! Canta mais! 
Prá alembrá o Cariri! 
 

VILLA-LOBOS, H. Bachianas Brasileiras n. 5 para soprano e oito violoncelos (1938-1945). Disponível em: 

http://euterpe.blog.br. Acesso em: 23 abr. 2019. 

 
Nesses verbos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada no(a)  
a) uso recorrente de pronomes.    
b) variedade popular da língua portuguesa.    
c) referência ao conjunto da fauna nordestina.    
d) exploração de instrumentos musicais eruditos.    
e) predomínio de regionalismos lexicais nordestinos.    

  
10. (Upf 2019) Sobre Libertinagem, de Manuel Bandeira, apenas é incorreto afirmar que   

a) nos poemas aí reunidos, transparece a decisão do autor de romper com o formalismo parnasiano e 
simbolista, que influenciava sua produção poética anterior.     

b) o temor da morte iminente que assombra o sujeito lírico é uma das temáticas em evidência no livro, 
ganhando destaque, por exemplo, no poema intitulado “Pensão familiar”.     

c) o poema intitulado “Poética” traz uma síntese das ideias do autor sobre como deveria ser a poesia, e 
manifesta sua recusa ao lirismo que não seja libertação.     

d) “Poema tirado de uma notícia de jornal”, como sugere o próprio título, apresenta recursos próprios à 
poesia lírica, assemelhando-se em alguns aspectos a uma notícia de jornal.     

e) o livro, publicado na primeira metade do século XX, representa um marco da poesia modernista do 
Brasil.     

  

11. (Enem PPL 2018) Gaetaninho 
 
Ali na Rua do Oriente a ralé quando muito andava de bonde. De automóvel ou de carro só mesmo em dia 
de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso mesmo o sonho de Gaetaninho era de realização muito 
difícil. Um sonho. [...] 
– Traga a bola! Gaetaninho saiu correndo. 
Antes de alcançar a bola um bonde o pegou. Pegou e matou. 

No bonde vinha o pai do Gaetaninho. 
A gurizada assustada espalhou a notícia na noite. 
– Sabe o Gaetaninho? 

– Que é que tem? 
– Amassou o bonde! 
A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. 

Às dezesseis horas do dia seguinte saiu um enterro da Rua do Oriente e Gaetaninho não ia na boleia de 
nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no da frente dentro de um caixão fechado com flores pobres 
por cima. Vestia a roupa marinheira, tinha as ligas, mas não levava a palhetinha. 
Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno vermelho que feria a vista da 
gente era o Beppino. 
 

MACHADO, A. A. Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de São Paulo. Belo Horizonte; Rio de Janeiro: Vila Rica, 1994. 

 
Situada no contexto da modernização da cidade de São Paulo na década de 1920, a narrativa utiliza 
recursos expressivos inovadores, como  
a) o registro informal da linguagem e o emprego de frases curtas.     
b) o apelo ao modelo cinematográfico com base em imagens desconexas.     
c) a representação de elementos urbanos e a prevalência do discurso direto.     

d) a encenação crua da morte em contraponto ao tom respeitoso do discurso.     
e) a percepção irônica da vida assinalada pelo uso reiterado de exclamações.    

  



Exercícios Complementares 
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12. (G1 - ifpe 2018) Momento num café  
 

Quando o enterro passou  
Os homens que se achavam no café  
Tiraram o chapéu maquinalmente  
Saudavam o morto distraídos  

Estavam todos voltados para a vida  
Absortos na vida  
Confiantes da vida.  
 

Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado  
Olhando o esquife longamente  
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade  
 

Que a vida é traição  
E saudava a matéria que passava  
Liberta para sempre da alma extinta.  
 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da manhã. In: Estrela da vida inteira. 20. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 155. 
 

Manuel Bandeira é um dos nomes do Modernismo brasileiro. Analise as assertivas a seguir sob a 
perspectiva de sua obra e da escola a que se filia, bem como sobre os recursos expressivos do poema.  
I. A repetição da palavra “vida” nos versos 5, 6 e 7 torna patente que, para aqueles homens, naquele 

“Momento num café”, importava a vida, não a morte.  

II. O título do poema revela a sensibilidade do poeta em filtrar o lirismo latente na banalidade do 
cotidiano, nas coisas e cenas mais corriqueiras, uma temática valorizada na primeira fase do 
Modernismo brasileiro.  

III. O uso de formas livres, tanto na métrica quanto na rima, como se vê no poema, caracteriza os poemas 
da provocadora geração de 1922.  

IV. O eu lírico é mero observador a narrar, em 3ª pessoa (“saudavam”, “estavam”), uma história suspensa 

no tempo, em relação à qual mantém um distanciamento.  
V. O poema ignora as mudanças estéticas propostas pelo Modernismo e também desvela o Bandeira que 

transcendeu sua época, com uma temática atemporal e universal: as inquietações humanas.  
 

Estão CORRETAS, apenas,  

a) I, II e III.    
b) I, IV e V.     
c) I, II, III e V.     
d) II, IV e V.     
e) III e IV.    

  

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
 

Texto para a(s) questão(ões) a seguir. 
 

3 de Maio 
 

Aprendi com meu filho de dez anos 
Que a poesia é descoberta 

Das coisas que eu nunca vi 
 

Oswald de Andrade 
 

13. (Mackenzie 2018) Assinale a alternativa correta.  
a) O poema é uma radical defesa da oralidade literária, pois o verso Das coisas que eu nunca vi (v.3) é 

entendido pelo leitor como “Das coisas que eu nunca li”.     
b) A referência à infância no primeiro verso e o próprio título do poema afastam qualquer possibilidade de 

metalinguagem.     
c) A crítica elitista contra modos de pensamento inovadores assume em “3 de Maio” uma acentuada 

expressão.     
d) A ausência de complexidade formal do poema impede-o de ser considerado um exemplar típico da 

primeira fase modernista.     
e) A poesia nos propõe uma visão renovada da experiência do mundo, revelando facetas daquilo que não 

estava evidente em um primeiro olhar.     
  

14. (Mackenzie 2018) Assinale a alternativa correta sobre a vida e a obra do poeta Oswald de Andrade 
(1890-1954).  
a) Dedicou-se exclusivamente à feitura de poemas líricos ao longo de sua extensa obra literária.     

b) A paródia é um recurso usado em sua poesia, como atesta o poema “Canto do regresso à pátria”.     

c) Aderiu tardiamente ao movimento modernista por ter se assumido como seguidor das ressalvas ao 
modernismo formuladas por Monteiro Lobato.     

d) Escreveu os seguintes romances de realismo social engajado: O Quinze e Vidas Secas.     
e) Demonstrou em sua poesia um desinteresse pela nossa cultura e pelo português brasileiro, preferindo 

emular fielmente as vanguardas francesas. 


