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01. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – Exercício 3 
 

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 
 

02. EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES – Exercício  01 
 
03. EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES - Exercício 03 
 
LIVRO FRENTE B MÓDULO B02 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 
04. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – Exercício 3 
 
- Leia o texto para responder as questões 05, 06 e 07. 
 
Porquinho-da-Índia 

 
Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 

Que dor de coração me dava 
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele prá sala 

Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas . . . 
 
— O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada. 
 

Manuel Bandeira 

 

05. Comente o tom prosaico do poema. 
 
06. Reconheça a função da linguagem e o gênero literário que o poema evidencia. 

 
07. No poema acima, reconhecem-se as seguintes características da primeira fase modernista: 

a) linguagem afetiva, coloquialismo e liberdade rítmica. 

b) metáfora clichê, saudade da infância e subjetividade. 
c) coloquialismos, versos irregulares e prosaísmo. 
d) elementos da prosa, memória afetiva e objetividade. 
e) ironia, rigor formal e uso de inversões. 

 
08. Para resolver a questão, leia o trecho abaixo de Macunaíma, de Mário de Andrade: 

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, água lavara o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de 
indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. 
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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 esborrifava 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. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas 

por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou: 
– Não se avexe, mano Maanape, não se avexe não, mais sofreu nosso tio Judas! 
 

O “banho” do herói e de seus dois irmãos, na cova encantada, faz alusão 
a) À fertilidade e diversidade da terra americana. 
b) Ao sincretismo religioso entre os índios. 
c) À formação étnica miscigenada do brasileiro. 

d) Às diferenças culturais entre as raças humanas. 
e) À necessidade de purificação da alma do brasileiro, ante tantos vícios. 

 
09. Macunaíma – obra-prima de Mário de Andrade – é um dos livros que melhor representam a produção 

literária brasileira do século XX. Sua principal característica é 
a) Traçar, como no Romantismo, o perfil do índio brasileiro como protótipo das virtudes nacionais. 
b) Ser um livro em que se encontram representados os princípios que orientam o movimento modernista 

de22, dentre os quais o fundamental é a aproximação da literatura à música. 
c) Analisar, de modo sistemático, as inúmeras variações sociais e regionais da língua portuguesa no 

Brasil, destacando em especial o tupi-guarani. 
d) Ser um texto em que o autor subverte, na linguagem literária os padrões vigentes, ao fazer conviver, 

sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. 
e) Exaltar, de forma especial, a cultura popular regional, particularmente a representativa do Norte e 

Nordeste brasileiro. 
 
10. A respeito de Macunaíma, obra de Mário de Andrade, é CORRETO afirmar  

a) está em sintonia com a tendência antropofágica do modernismo brasileiro porque, na relação 

primitivo/civilizado, é o civilizado que observa o comportamento do selvagem. 
b) opera a manifestação do maravilhoso e do mágico na realidade das personagens e constrói-se como 

rapsódia ou ainda como paródia de epopeia, uma vez que configura mescla dos diferentes tipos de 

narrativas da cultura brasileira. 
c) se utiliza da unicidade temporal, caracterizada por determinação e manutenção da cronologia, ainda 

que admita a simultaneidade de épocas diferentes. 
d) apresenta mistura de registros linguísticos como os da oralidade e os dos regionalismos, mas garante e 

defende a supremacia e o rigor da norma culta. 
e) tem como tema central o Brasil, mas o aborda criticamente, uma vez que nega, no desenvolvimento 

da narrativa, a fusão de diferentes raças e culturas. 

 
 
 
 


