
 

 

Tarefa 20 professor Sinval 
 

Literatura 
 
- Leia o texto para responder as questões 01, 02 e 03. 
 
Meninos carvoeiros 
Os meninos carvoeiros 
Passam a caminho da cidade. 
— Eh, carvoero! 
E vão tocando os animais com um relho enorme. 
 
Os burros são magrinhos e velhos. 
Cada um leva seis sacos de carvão de lenha. 
A aniagem é toda remendada. 
Os carvões caem. 
 
(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido.) 
 
— Eh, carvoero! 
Só mesmo estas crianças raquíticas 
Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 
A madrugada ingênua parece feita para eles . . . 
Pequenina, ingênua miséria! 
Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis! 
 
—Eh, carvoero! 
 
Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 
Encarapitados nas alimárias, 
Apostando corrida, 
Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados. 
 
01. Explique os aspectos do poema que confirmam sua estrutura formal como modernista: 
 
02. Confirme a presença de elementos prosaicos no texto: 
 
03. O poeta, porém, não se limita a retratar o cotidiano, mas denuncia problema social sério do Brasil. 

Comente o caráter crítico do poema: 
 
04. FUVEST. Leia o poema de Manuel Bandeira para responder ao teste. 

 
Não sei dançar 
Uns tomam éter, outros cocaína. 
Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. 
Tenho todos os motivos menos um de ser triste. 
Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria... 
Abaixo Amiel! 
E nunca lerei o diário de Maria Bashkirtseff. 
 
Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. 
Perdi a saúde também. 
É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz-band. 
 
Uns tomam éter, outros cocaína. 
Eu tomo alegria! 
Eis aí por que vim assistir a este baile de terça-feira gorda. 

(...) (Libertinagem, Manuel Bandeira) 
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Sobre os versos transcritos, assinale a alternativa incorreta: 
a) A melancolia do eu-lírico é apenas aparente: interiormente ele se identifica com a atmosfera festiva do 

carnaval, como se percebe no tom exclamativo de "Eu tomo alegria!" 
b) A perda dos familiares e da saúde são aspectos autobiográficos do autor presentes no texto. 
c) A alegria do carnaval é meio de evasão para eu-lírico, que procura alienar-se de seu sofrimento. 
d) O último verso transcrito associa-se ao título do poema, pois o eu-lírico não participa, de fato, do baile 

de carnaval. 
e) O eu-lírico revela, em tom bem-humorado e descompromissado, ser uma pessoa exageradamente 

sensível. 
 
- Fuvest. Leia o texto e responda as questões 06 e 07. 
 
IRENE NO CÉU 
 
Irene preta 
Irene boa 
Irene sempre de bom humor. 
Imagino Irene entrando no céu: 
— Licença, meu branco! 
E São Pedro bonachão: 
— Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. 
 

(Manuel Bandeira, Libertinagem) 
 
Neste poema, aparecem duas características marcantes da poesia de Manuel Bandeira, 
recorrentes em Libertinagem: I) a predileção por certo grupo social e II) um modo peculiar derelacionar-se 
com o Catolicismo. 

 
06. Caracterize sucintamente o grupo social em questão. 
 
07. Caracterize, resumidamente, esse modo peculiar de relacionar-se com o Catolicismo. 
 
08. Leia 
 

Macumba de Pai Zusé 
 
Na macumba do Encantado 
Nego veio pai de santo fez mandinga 
No palacete de Botafogo 
Sangue de branca virou água 
Foram vê estava morta!  
 

(Libertinagem, Manuel Bandeira) 
 
É correto afirmar que, neste poema de Manuel Bandeira, 
a) emprega-se a modalidade do poema-piada, típica da década de 20, com o fim de satirizar os costumes 

populares. 
b) usam-se os recursos sonoros (ritmo e metro regulares, redondilha menor) para representar a cultura 

branca, e os recursos visuais (imagens, cores), para caracterizar a religião afro-brasileira. 
c) mesclam-se duas variedades linguísticas: uma que se aproxima da língua escrita culta e outra que 

mimetiza uma modalidade da língua oral, popular. 
d) manifesta-se a contradição entre dois tipos de práticas religiosas, representadas pelas oposições negro 

x branco, macumba x pai de santo, nego veio x Encantado. 
e) expressa-se a tendência modernista de encarar a cultura popular como manifestação do atraso 

nacional, a ser superado pela modernização. 
 


