
 

 

2021 – 4 tarefa – 2ª série – Sinval 
Colégio Olimpo 

 
- Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04. 
 

O Vinho de Hebe 
 
Quando do Olimpo nos festins surgia 
Hebe risonha, os deuses majestosos 
Os copos estendiam-lhe, ruidosos, 
E ela, passando, os copos lhes enchia... 
 
A Mocidade, assim, na rubra orgia 
Da vida, alegre e pródiga de gozos, 
Passa por nós, e nós também, sequiosos, 
Nossa taça estendemos-lhe, vazia... 
 
E o vinho do prazer em nossa taça 
Verte-nos ela, verte-nos e passa... 
Passa, e não torna atrás o seu caminho. 
 
Nós chamamo-la em vão; em nossos lábios 
Restam apenas tímidos ressábios, 
Como recordações daquele vinho. 

 
Raimundo Correia 

01. Destaque do poema referências à mitologia e à poesia clássicas. 
 
02. Destaque do poema exemplos de cavalgamento, hipérbato, linguagem rebuscada e rima rica. 
 
03. As respostas dadas às questões 01 e 02 evidenciam qual função da linguagem? 
 
04. Quanto ao discurso, o poema expressa engajamento com as questões contemporâneas ao autor? 

Justifique. 
 
- Texto para as questões 05, 06 e 07. 

 
o capoeira 

 
— Qué apanhá sordado? 
— O quê? 
— Qué apanhá? 
Pernas e cabeças na calçada. 

Oswald de Andrade 
 
05. A linguagem do poema se enquadra no padrão parnasiano? Justifique. 
 
06. Explique o hibridismo de gêneros no poema. 
 
07. O poema apresenta tema do cotidiano? Justifique. 
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08. Os modernistas trouxeram para a Literatura uma nova concepção de linguagem, desvinculando-se da 
estética parnasiana e apresentando ao público e à crítica inovações formais que denotavam um interesse 
pela experimentação. Em Macunaíma, Mário de Andrade apresenta o que chamou de língua brasileira, uma 
mistura do português com as variações encontradas nos diversos falares do povo brasileiro, além de 
influências estrangeiras e alterações advindas da criatividade popular.  

 
Tal afirmação pode ser confirmada nos seguintes trechos da obra de Mário de Andrade: 
I. “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. [...]”. 

II. “[...] Ele dava risadas chatas, se espremendo de cócegas e gostando muito. Quando elas paravam 
pedia mais estorcendo já de antegozo. Vei pôs reparo na senvergonhice do herói, teve raiva. [...]” 

III. “[…] O corpo dele relumeava de ouro cinzando nos cristaizinhos do sal e por causa do cheiro da 
maresia, por causa do remo pachorrento de Vei, e com a barriga assim mexemexendo com 
cosquinhas de mulher. [...]”. 

IV. “[...] No outro dia Macunaíma não achou mais graça na capital da República. Trocou a pedra Vató por 
um retrato no jornal e voltou pra taba do igarapé Tietê. [...]”. 

 
a) Apenas I está correta. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas IV está correta. 
d) II e III estão corretas. 
e) I e IV estão corretas. 

 
09. Leia o trecho de Macunaíma, de Mário de Andrade, para responder a questão. 
 

Muitos casos sucederam nessa viagem por caatingas rios corredeiras, gerais, corgos, corredores de 
tabatinga matos-virgens e milagres do sertão. Macunaíma vinha com os dois manos pra São Paulo. Foi o 
Araguaia que facilitou-lhes a viagem. Por tantas conquistas e tantos feitos passados o herói não ajuntara 
um vintém só mas os tesouros herdados da icamiaba estrela estavam escondidos nas grunhas do Roraima 
lá. Desses tesouros Macunaíma apartou pra viagem nada menos de quarenta vezes quarenta milhões de 
bagos de cacau, a moeda tradicional. Calculou com eles um dilúvio de embarcações. E ficou lindo trepando 
pelo Araguaia aquele poder de igaras, duma em uma duzentas em ajojo que nem flecha na pele do rio. Na 
frente Macunaíma vinha de pé, carrancudo, procurando no longe a cidade. Matutava matutava roendo os 
dedos agora cobertos de berrugas de tanto apontarem Ci estrela. Os manos remavam espantando os 
mosquitos e cada arranco dos remos repercutindo nas duzentas igaras ligadas, despejava uma batelada de 
bagos na pele do rio, deixando uma esteira de chocolate onde os camuatás pirapitingas dourados 
piracanjubas uarus-uarás e bacus se regalavam. 

 
Um traço do estilo modernista presente no trecho é a 
a) quebra dos padrões convencionais de pontuação gráfica. 
b) caracterização do herói como ser nobre, sábio e prudente. 
c) linguagem impessoal, influenciada pelo discurso jornalístico. 
d) comparação das personagens humanas com animais selvagens. 
e) abundância de conectivos lógicos, revelando intenso racionalismo. 

 
10. Leia o trecho da Carta para icamiabas, de Macunaíma, de Mário de Andrade para responder ao teste. 
 

As donas de São Paulo, sobre serem mui formosas e sábias, não se contentam com os dons e 
excelência que a Natura lhes concedeu; assaz se preocupam elas de si mesmas (...). Assim é que 
chamaram mestras da velha Europa, e sobretudo de França, e com elas aprenderam a passarem o tempo 
de maneira bem diversa da vossa. Ora se alimpam, e gastam horas nesse delicado mester, orar encantam 
os convívios teatrais da sociedade, ora não fazem coisa alguma; e nesses trabalhos passam elas o dia tão 
entretecidas e afanosas que, em chegando a noute, mal lhes sobra vagar pra brincarem e presto se 
entregam nos braços de Orfeu, como se diz. 

 
No trecho transcrito, Macunaíma revela sua: 
a) percepção dos comportamentos fúteis e artificiais das mulheres paulistanas. 
b) rejeição ao comportamento elegante e refinado das mulheres da cidade. 
c) ânsia por compreender e incorporar-se à sofisticada vida urbana paulistana. 
d) análise crítica em relação à cultura exibicionista da rica burguesia paulistana. 
e) habilidade e perspicácia em decodificar rapidamente os códigos que regem a sociedade burguesa 

paulistana. 
 


