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Exercícios de Poesia Modernista (1ª fase)
1. (ESPM/SP) Todos os excertos abaixo confirmam o ideário de Oswald de Andrade quando
defende: “A língua sem arcaísmos. Sem erudição. Natural e neológica. A contribuição milionária
de todos os erros.” (Manifesto da Poesia Pau-Brasil).
Assinale o item que não se enquadra no referido ideário:
a) “O Arnesto nos convidô/Prum samba ele mora no Brais./Nóis fumu e num encontremo
ninguém/Nóis vortemo com uma baita duma réiva/Da outra veis, nóis num vai
mais.”(Adoniram Barbosa);
b) “A gente viemos do inferno — nós todos — compadre meu Quelemém instrui.”(Guimarães
Rosa);
c) “Beiramávamos em auto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas sem
sol.” (Oswald de Andrade);
d) “Então Macunaíma pediu fibra de curauá. Jiguê olhou pra ele com ódio e mandou a
companheira arranjar fio pro menino, a moça fez.” (Mário de Andrade);
e) “Invejo o ourives quando escrevo:/Imito o amor/Com que ele, em ouro, o alto relevo/Faz de
uma flor.” (Olavo Bilac).

Texto para as questões 2 e 3.
Camelôs
Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão:
O que vende balõezinhos de cor
O macaquinho que trepa no coqueiro
O cachorrinho que bate com o rabo
Os homenzinhos que jogam box
A perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado
E as canetinhas-tinteiro que jamais escreverão coisa alguma
Alegria das calçadas
Uns falam pelos cotovelos:
-"O cavalheiro chega em casa e diz: Meu filho, vai buscar um pedaço de banana pra eu acender o
charuto. Naturalmente o menino pensará: Papai está malu..."
Outros, coitados, têm a língua atada.
Todos porém sabem mexer nos cordéis com o tino ingênuo de demiurgos de inutilidades.
E ensinam no tumulto das ruas os mitos heroicos da meninice...
E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância.
(Manuel Bandeira)
2. (UFRJ) No poema de Manuel Bandeira, aparecem traços característicos de sua poética.
Desenvolva essa afirmativa, explicitando esses traços, nos níveis da forma e do conteúdo.
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3. (UFRJ)
a) Identifique dois recursos predominantes na caracterização dos núcleos do complemento do
verbo vender, que se encontra no segundo verso do poema de Bandeira: um de natureza
morfológica e um de natureza sintática. Diga quais são esses recursos.
b) Como esses elementos identificados no item anterior se convertem em recursos
expressivos?
4. (ENEM) “Poética”, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista
brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o
pensamento estético predominante na época.
Poética
Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente
protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor.
Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário
o cunho vernáculo de um vocábulo.
Abaixo os puristas
[...]
Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbedos
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos
O lirismo dos clowns de Shakespeare
- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
(BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de janeiro: José Aguilar, 1974)
Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta:
a) Critica o lirismo louco do movimento modernista.
b) Critica todo e qualquer lirismo na literatura.
c) Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico.
d) Propõe o retorno do movimento romântico.
e) Propõe a criação de um novo lirismo.

5. (ENEM) Sobre a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a Semana de
Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu, em artigo intitulado Paranoia ou Mistificação:
Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas e em consequência fazem
arte pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados, para a concretização das emoções
estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. [...] A outra espécie é formada dos que
veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão
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estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. [...] Estas
considerações são provocadas pela exposição da sra. Malfatti, onde se notam acentuadíssimas
tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e cia.
(O Diário de São Paulo, dez. 1917.)
Em qual das obras a seguir identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por Monteiro Lobato no
artigo?

a)
Acesso a Monte Serrat – Santos

b)
Vaso de flores

c)
A Santa Ceia

d)
Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco
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e)
A Boba
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