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Lista Complementar – Literatura – ( Prof.º Donizete) 

01. (ENEM – 2013) Mesmo tendo a trajetória do movimento 
interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo 
não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na música 
popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, 
em lugar do produto musical de exportação de nível internacional 
prometido pelos baianos com a “retomada da linha evolutória”, 
instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer 
uma nova era musical.  
 

(TINHORÃO, J.R. Pequena história da música popular: da modinha ao 
tropicalismo. São Paulo: Art, 1986 [adaptado]). 
 

A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero 
que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade 
brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho 
da letra é: 
 

a) A estrela d' alva/ no céu desponta/ E a lua tonta/ Com tamanho 
esplendor. (As pastorinhas, Noel Rosa e João de Barro). 
b) Hoje/ Eu quero a rosa mais linda que houver/ Quero a primeira 
estrela que vier/ Para enfeitar a noite do meu bem. (A noite do 
meu bem, Dolores Duran). 
c) No rancho fundo/ Bem pra lá do fim do mundo/ Onde a dor e 
a saudade/ Contam coisas da cidade. (No rancho fundo, Ary 
Barroso e Lamartine Babo). 
d) Baby, Baby/ Não adianta chamar/ Quando alguém está 
perdido/ Procurando se encontrar. (Ovelha negra, Rita Lee.) 
e) Pois há menos peixinhos a nadar no mar/ Do que beijinhos 
que eu darei/ Na sua boca. (Chega de Saudade, Tom Jobim e 
Vinícius de Moraes). 
 

02.Entre as propostas estéticas do movimento tropicalista, ou 
Tropicália, pode-se destacar: 
a) Uma forte rejeição à contracultura e ao uso de elementos do 
rock'n roll. 
b) O uso de elementos exclusivos da cultura primitiva dos índios 
brasileiros. 
c) O uso da linguagem pop, que pode ser atestada inclusive na 
capa do álbum Tropicália, ou Panis et Circensis. 
d) Ruptura total com a tradição da música brasileira, como o 
samba e a bossa nova. 
e) Ruptura total com o Concretismo, movimento artístico dos 
anos 1950. 
 

03. Leia as três estrofes abaixo e, em seguida, aponte a 
alternativa correta. 
 

No pulso esquerdo o bang-bang 
Em suas veias corre 
Muito pouco sangue 
Mas seu coração 
Balança um samba de tamborim 
Emite acordes dissonantes 
Pelos cinco mil alto-falantes 
Senhoras e senhores 
Ele põe os olhos grandes 
Sobre mim 
Viva Iracema ma, ma 
Viva Ipanema ma, ma, ma, ma... 
 

Os versos acima são da canção “Tropicália”, de Caetano Veloso. 
Partindo desses versos, é possível afirmar que: 
 

a) Caetano Veloso não se preocupa em passar nenhuma 
mensagem com a música, apenas enumera palavras soltas, sem 
sentido algum. 
b) Caetano Veloso faz uma crítica irônica ao bairro de Ipanema 
nos versos finais. 

c) Apesar de levar o título de “Tropicália”, essa canção nada tem 
a ver com o movimento tropicalista. 
d) A mistura de elementos, aparentemente, sem conexão dão o 
tom da proposta estética da Tropicália. 
e) Um dos principais aspectos do movimento tropicalista era falar 
exclusivamente da cultura nacional. 
 

04. O Tropicalismo teve como uma de suas propostas a 
reinterpretação da cultura brasileira e latino-americana. A 
capacidade de misturar elementos de culturas estrangeiras aos 
nossos era uma das principais características que os 
representantes da Tropicália reivindicavam. Essa característica 
já havia sido apontada por outro movimento artístico intelectual 
brasileiro, que era: 
a) A “antropofagia cultural”, de Oswald de Andrade 
b) O verde – amarelismo, de Cassiano Ricardo 
c) O indianismo, de José de Alencar 
d) O Parnasianismo, de Olavo Bilac 
e) O movimento integralista, de Plínio Salgado. 
 

05. FDV (Faculdade de Direito de Vitória) 

Acerca da poesia marginal dos anos 70, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) ela se desenvolveu em pleno regime militar, porém não ousou 
contestar quaisquer valores impostos pela ditadura. 
b) nasceu do interesse de jovens escritores pela poesia 
justamente após o AI-5 que, dentre outros procedimentos, impôs 
uma censura severa aos textos escritos, falados ou cantados. 
c) Ana Cristina César, Chacal, Antônio Carlos Brito, Paulo 
Leminski são alguns de seus representantes. 
d) foi considerada "marginal", dentre outros motivos, pela forma 
como os textos eram distribuídos, ou seja, à margem da política 
editorial vigente. 
e) alguns textos eram mimeografados, outros xerocopiados ou 
impressos em antigas tipografias suburbanas. 
 

06. UFSC - 2013 
 

As aparências revelam 
Afirma uma Firma que o Brasil 
confirma: “Vamos substituir o 
Café pelo Aço”. 
Vai ser duríssimo descondicionar 
o paladar 
Não há na violência 
que a linguagem imita 
algo da violência 
propriamente dita? 
 

CACASO. As aparências revelam. In: WEINTRAUB, Fabio (Org). Poesia 
marginal. São Paulo: Ática, 2004. p. 61. Para gostar de ler 39. 

 

Com base na leitura do poema, assinale a(s) proposição (-ões) 
correta (s) acerca da Poesia Marginal: 
 

I. Entre as temáticas das quais se ocupou a poesia marginal da 
década de 1970, havia espaço para painéis sociais, para a 
memória afetiva e a pesquisa poética e para o registro literário 
da intimidade. Sem grandes exageros, a única regra era atender 
aos princípios da norma padrão da língua. 
II. Os versos “Vai ser duríssimo descondicionar / o paladar” 
podem ser entendidos metaforicamente como uma referência a 
sacrifícios impostos à população, obrigada a acomodar-se a uma 
nova ordem econômica. 
III. Nos poemas reunidos em Poesia marginal, os autores 
enfocam a denúncia e a crítica social de uma maneira sisuda, 
sem apelar para o humor, pois visam conferir credibilidade ao 
que é dito. 



 

IV. A frase “Vamos substituir o Café pelo Aço” pode ser 
interpretada como uma referência à abertura do país para a 
exportação de minérios, defendida por empresários e pelo 
Governo à época da Ditadura Militar. 
V. No primeiro e segundo versos, no jogo de palavras “Afirma”, 
“Firma” e “confirma”, repete-se o segmento firma; isso pode ser 
interpretado como uma referência à influência das grandes 
empresas nas políticas estatais. 
VI. Na estrofe final, observa-se como Cacaso procura 
desvincular a linguagem das práticas sociais, ao propor que não 
há violência nas palavras em si, mas apenas na realidade a que 
elas se referem. 
 

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

07. Quanto aos principais representantes da Poesia Marginal 
brasileira, assinale a alternativa que apresente os principais 
nomes que fizeram parte do movimento literário em questão: 
a) Paulo Leminski, João Cabral de Melo Neto, Arnaldo Antunes 
e Adélia Prado. 
b) Clarice Lispector, Adélia Prado, Torquato Neto e Paulo 
Leminski. 
c) Arnaldo Antunes, Ferreira Gullar, Chacal e Waly Salomão. 
d) Paulo Leminski, Torquato Neto, Cacaso e Chacal. 
e) Francisco Alvim, José Agripino de Paula, Ferreira Gullar e 
Clarice Lispector. 
 

08. Quando Caetano Veloso diz em Sampa: "da feia fumaça que 
sobe apagando as estrelas, eu vejo surgir seus poetas de 
campos e espaços", refere-se a um grupo no qual se incluem 
Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. 
Sua proposta é, basicamente, usar todos os recursos de que a 
palavra dispõe, com os termos adquirindo validade não só pelo 
significado, como também pelos aspectos visuais. 
Tal tendência é conhecida como: 
a) Poesia Futurista.       b) Poesia-práxis.     c) Poema/Processo. 
d) Metapoema.              e) Poesia Concreta. 
 

09. 
Poema óbvio 
Não sou idêntica a mim mesmo 
sou e não sou ao mesmo tempo, 
no mesmo lugar e sob [o mesmo ponto de vista 
Não sou divina, não tenho causa 
Não tenho razão de ser nem finalidade própria: 
Sou a própria lógica circundante . 

CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Cia. das Letras, 2013. p. 172. 
 

O eu lírico do poema reflete sobre a condição do ser e de suas 
características. Quando afirma ser “a própria lógica circundante”, 
confirma as questões abordadas no poema porque o texto: 
a) Usa a metalinguística para refletir sobre a própria escrita.   
b) Reflete sobre as questões étnicas que fazem parte do 
humano.   
c) Exemplifica as características da poesia concretista brasileira.   
d) Trabalha questões ciclicamente para chegar a uma resolução.   
e) Apresenta objetividade no silogismo que resulta nesta 
conclusão. 
 

10. Criado em 1958, o Teatro Oficina se tornou um dos principais 
grupos teatrais brasileiros. Desde o princípio, as obras do grupo 
se relacionaram com revoluções ocorridas no teatro do século 
XX. [...] Porém, os espetáculos do grupo nunca se limitaram à 
mera reprodução de métodos ou formas. Muito pelo contrário: 
baseando-se no Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, 
que acompanhará o grupo, desde então, como princípio 
estrutural –, o Teatro Oficina deglute os referenciais estrangeiros 
de teatro e cria novas formas de linguagem cênica que mesclam 
tradições teatrais estrangeiras e brasileiras e as transformam em 
um resultado cênico novo. Desta maneira, com a histórica 
montagem de O rei da vela, o Teatro Oficina se torna expoente 
da revolução cultural que se denominou Tropicalismo.  

FERRAZ, Gabriel. Teatro e musicalidade na encenação do Teatro Oficina: 
estudos de caso. Disponível em: <http://www3.eca.usp.br>. Acesso em: 16 set. 

2016. (adaptado)  

Observando-se as características do Teatro Oficina 
apresentadas, conclui-se que o(a): 

a) Diálogo com a obra de Oswald de Andrade ajuda a 
caracterizar a produção deste grupo como desprovida de 
questionamentos políticos e estéticos.   
b) Metodologia teatral do grupo segue a concepção do teatro 
moderno, que visa a redução do experimentalismo na execução 
do espetáculo.  
c) Modelo teatral em questão revela uma obediência ao teatro 
modernista, pois desvaloriza o diálogo entre as culturas nacional 
e estrangeira na composição artística.   
d) Linguagem teatral do grupo mescla informações artísticas de 
diferentes nacionalidades, patrocinando o surgimento de um 
olhar que recusa a mera reprodução de modelos estrangeiros.  
e) Forma de trabalho desse modelo teatral se destaca pela 
absorção de visões antivanguardistas, que contribuem para a 
manutenção de uma atmosfera criativa na execução dos 
espetáculos.   
 

Gabarito 
01 – D / 02 – C / 03 – D / 04 – A / 05 – A / 06 – A / 07 – D /  
08 – E / 09 – D / 10 – D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


