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LITERATURA E ARTE – Volume 1 
RESOLUÇÕES – EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
 
01.  B  

Colcha de Retalhos é um mosaico figurativo de 
Carlos Tozzi, foi exposto na Estação Sé do Metrô 
de São Paulo e, conforme indica a alternativa [A], 
tem como proposta convidar o público a apreciar 
a arte a partir de elementos do cotidiano. A 
proposta se apresenta em dois níveis dessa obra, 
já que a colcha de retalhos remete ao contexto 
familiar, ou seja, cria arte a partir de um elemento 
do cotidiano. Já o seu suporte, o mural, está 
profundamente ligado à arquitetura e à ocupação 
de locais públicos pela arte, transformando 
espaços comuns numa espécie de galeria aberta 
para exposições artísticas, fixas ou não. 
 
Observação: Estando nos corredores de uma 
estação movimentada, a obra é apreciada em 
movimento, enquanto o espectador anda e 
“passeia” pela obra, o que tornaria [E] uma 
resposta plausível, porém, a alternativa não 
considera a essência do mural, que é de 
integração ao cotidiano e apropriação de espaços 
públicos, mas não pressupõe contemplar a obra 
por meio do movimento.   
 

02.  A  
A questão pode ser respondida sem nenhum 
conhecimento sobre Heitor dos Prazeres ou sua 
obra. Basta que o estudante consiga interpretar o 
quadro, identificando nele uma “população 
socialmente marginalizada” – os negros – em 
meio a uma “confraternização” – mostrada a 
partir de danças e instrumentos. 
 

03.  A  
No ano da mostra, 1970, o Brasil vivia os 
chamados anos de chumbo do Regime Militar, 
devido às imposições do AI-5. Logo, o trabalho do 
artista faz alusão a isso. 
 

04.  A  
A Belle-époque, movimento artístico e 
arquitetônico desenvolvido na Europa no final do 
século XIX e início do século XX, era um 
movimento de embelezamento onde eram 
mostrados padrões de beleza e limpeza. Os 
espaços são belos, com árvores, belas avenidas 
com pessoas que trafegam felizes. Este 
movimento arquitetônico foi responsável pela 
modernização de várias cidades do Brasil, que 
construíram teatros, praças e passeios públicos. 
Foi por causas desse embelezamento, que no rio 
de janeiro muitos moradores foram expulsos de 
suas casas iniciando o processo de favelização 

que culminará posteriormente com a revolta da 
vacina. 
 

05.  D  
É correta a opção [D], pois a imagem de um navio 
no mar é construída através da representação do 
“material em que se sente à vontade”, ou seja, do 
próprio ambiente aquático em que desliza. 
 

06.  A  
Na obra de Tarsila do Amaral, Operários, vemos 
vários operários, todos com expressão bastante 
séria, revelando a preocupação extrema com o 
trabalho que os impede de viver pequenas 
alegrias. Há, portanto, um viés de ordem social, já 
que se critica essa sociedade em que pessoas 
são obrigadas a despender tanto tempo no 
trabalho. O excerto, por outro lado, não abrange 
um caráter social, mas prende-se aos dramas 
vividos por uma só personagem em meio à cidade 
grande.   
 

07.  D  
O retrato equestre de Napoleão Bonaparte, 
pintado pelo artista francês Jacques Louis-David 
em 1801, mostra uma visão fortemente idealizada 
da verdadeira passagem do personagem 
histórico pelos Alpes. Napoleão está sobre um 
corcel grande e forte de larga crina, olha de frente 
e segura o cavalo só com uma das mãos para 
mostrar liderança política e firmeza no objetivo de 
derrotar os austríacos em Itália. Nas pedras em 
que assentam as patas do cavalo, lê-se Napoleão 
Bonaparte e mais dois heróis, Aníbal e Carlos 
Magno, associando o imperador a grandes 
generais do passado. Assim, é correta a opção [D].    
 

08.  D  
As imagens das opções [A], [B], [C] e [E] 
apresentam, respectivamente, manifestações 
culturais de várias regiões do Brasil: samba de 
roda, atividade artesanal do interior, elementos 
europeus inseridos em contexto nordestino e 
cultura caipira. Assim, é correta a opção [D], pois 
a peça de Mestre Vitalino, através da 
representação de Lampião, faz referência direta à 
cultura nordestina, a mesma a que pertence o 
gênero musical baião.    
 

09.  C  
O grafite cria um paradoxo: um manifestante com 
o rosto coberto, em posição de luta, em vez de ter 
pedras nas mãos ou um coquetel molotov, ele tem 
flores; por isso cabe a pergunta: quantas 
interpretações possíveis podem surgir dessa 
aparente contradição? Por outro lado, 
considerando os versos de MV BILL e a imagem 
juntamente, é provável que se questione: por que 
essa guerra entre classes? Ou ainda: as coisas 
não poderiam ser diferentes? Por que esse 
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descaso por quem se acha superior? A questão 
propõe mostrar através da imagem e dos versos a 
contundente indiferença e o descaso que há entre 
as camadas sociais.   
 

10.  A  
O bandolim e o cavaquinho pertencem à família 
dos cordofones, de cordas dedilhadas; o pandeiro 
é um instrumento de percussão com membrana; 
o afoxé depende do atrito com as contas – e não 
com uma membrana – para que o som se 
produza. 
 
 

AULA 2 
 
01.  E  

O soneto revela certa ansiedade do eu lírico, que 
fica bem evidente na última estrofe, quando 
afirma que sua inquietude (“ânsia”) seria mais 
branda se a ele faltasse o entendimento de sua 
situação.   
 

02.  B  
No soneto, Lise age em relação ao eu lírico da 
mesma forma que o menino age com a avezinha, 
isto é, como dona da liberdade daquele que a 
ama. Se a avezinha está presa fisicamente aos 
caprichos do menino, o eu lírico está preso 
sentimentalmente a Lise.   
 

03.  C  
De acordo com o poeta, a moda faz com que as 
pessoas percam suas identidades pessoais, 
reduzindo-se a identidades de marca. Assim, 
perde-se a individualidade e pessoalidade e cria-
se um padrão seguido por todos. Ou seja, a moda 
passa a ser um meio de tornar as pessoas iguais 
entre si.   
 

04.  D  
Nesses versos, o poeta alerta para o fato de que 
as pessoas têm perdido suas identidades ao 
utilizarem somente produtos de marcas, como se 
as anunciassem. Assim, a identidade delas passa 
a ser a identidade da marca, o que causa uma 
perda da identidade pessoal.   
 

05.  B  
O poema de Carlos Drummond de Andrade vale-  
-se da caracterização de um eu lírico 
completamente “etiquetado”, isto é, que usa 
objetos com marcas e veste-se de acordo com 
uma moda estabelecida, para criticar o 
consumismo dos tempos modernos. Nos dois 
últimos versos consolida sua crítica, colocando 
que se “coisificou”.   
 
 
 
 
 

06.  C  
Uma vez que a rosa é caracterizada como 
“volucres”, sua simbologia está relacionada a algo 
de curta duração; logo, o eu lírico emprega tal 
imagem para instigar a temática do carpe diem: 
uma vez que a vida é como a rosa, efêmera, deve-
-se vivê-la no momento presente (“Que há noite 
antes e após / O pouco que duramos”).   
 

07.  B  
O miniconto caracteriza-se por ser uma narração 
com o mínimo de palavras possíveis, de maneira a 
que todo o contexto seja mais sugerido do que 
narrado. As elipses deixam ao leitor a tarefa de 
“preencher” essas sugestões e entender a 
história por trás da história escrita. No texto de 
Marcelo Coelho, as reticências indicam uma 
informação de conhecimento do contexto social e 
dos personagens, o que explicaria a ação do 
policial ao desferir os cinco tiros que mataram o 
menino que brincava de “pega-ladrão”: o policial 
pensou que L.J.C. era um bandido, estava armado 
e oferecia perigo. Assim, é correta a opção [B].   
 

08.  A  
Os substantivos em caixa alta, todos 
pertencentes ao campo semântico da tecelagem, 
sugerem a construção do texto, tecido com 
palavras que formam frases, períodos e 
parágrafos, interligados entre si com conectores 
de diversos tipos (a própria palavra “texto” tem a 
sua origem no latim, TEXTUM, que significa 
tecido). Ou seja, no trecho do enunciado, observa-
-se que o autor, para aludir ao trabalho do 
escritor, emprega um procedimento singular de 
escrita, que consiste em entremear o texto com 
termos destacados que se referem ao universo do 
tecer, como se afirma em [A].   
 

09.  C  
Escapismo ou desejo de evasão de realidades 
desagradáveis é marca característica dos poetas 
da segunda geração do Romantismo brasileiro, 
que, incapazes de se adaptarem ao mundo 
burguês, se evadiam da realidade através do uso 
da imaginação e da idealização. Em “Sentimento 
do mundo”, Carlos Drummond de Andrade rejeita 
a alienação romântica para retratar um tempo de 
guerras e de pessimismo sob uma perspectiva 
crítica e política, como se pode observar nos 
versos da opção [C]. Neste excerto, o eu lírico 
recusa uma atitude escapista e idealizadora da 
realidade (“não serei o cantor de uma mulher (...) / 
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem 
vista da janela, / não distribuirei entorpecentes ou 
10 cartas de suicida”) e simbolista (“não fugirei 
para as ilhas nem serei raptado por serafins”) e 
rejeita o compromisso com o mundo passado 
(“caduco”) ou futuro. Seu compromisso é com a 
“vida” e os “companheiros”.   
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10.  B  
O humor em Álvares de Azevedo fica evidente no 
trecho da alternativa [B]. Isso decorre da 
descrição de uma cena cômica em que o eu lírico, 
elegantemente vestido (roupas tafuis), se vê 
enlameado por conta da passagem de uma 
carroça após um dia de chuva. 
 
 

AULA 3 
 
01.  B  

No conceito básico de Renascimento, a difusão do 
conhecimento era uma máxima para os 
renascentistas. Nesse sentido, a arte também se 
enquadra como algo que pode ser ensinado, 
aprendido e difundido.   
 

02.  C  
Somente a proposição [C] está correta. A questão 
remete ao Renascimento Cultural. Este 
movimento cultural iniciou-se na Itália no século 
XIV, viveu seu auge no século XV e enfraqueceu 
no século seguinte. Um dos maiores expoentes 
deste movimento foi o italiano Leonardo da Vinci. 
As características marcantes do Renascimento 
Cultural foram: antropocentrismo, naturalismo, 
racionalismo, empirismo, individualismo, entre 
outras.   
 

03.  D  
A questão faz referência ao padrão de beleza do 
Renascimento Cultural. Este movimento ocorreu 
na Europa durante os séculos XIV, XV e XVI e foi 
inspirado nos valores humanistas, racionalistas e 
antropocêntricos da Antiguidade Clássica Greco-
romana. Somente a alternativa [D] está correta, as 
demais alternativas são absurdas. Este 
movimento foi urbano e de elite, os intelectuais 
não agiam de acordo com orientações religiosas, 
a Igreja não foi defensora deste movimento e a 
Igreja Ortodoxa surgiu no Cisma do Oriente em 
1054.   
 

04.  C  
Durante a Baixa Idade Média, em especial após as 
Cruzadas, a vida nas cidades e o comércio 
ressurgiram. Isso propiciou terreno fértil para o 
desenvolvimento intelectual e artístico que veio a 
compor o Renascimento nos séculos XIV e XV.   
 

05.  B  
A imagem retratada representa a expulsão de 
Adão e Eva do paraíso, uma passagem do Antigo 
Testamento bíblico.   
 

06.  E  
Somente a proposição [E] está correta. O 
Renascimento Cultural ocorreu na Europa entre os 
séculos XIV, XV e XVI começando no Norte da 
Itália e depois se propagou para outras regiões. 
Este movimento defendeu o humanismo, o 

antropocentrismo, racionalismo, empirismo, 
hedonismo, individualismo, entre outros. Inspirado 
nos valores da Antiguidade Clássica, Grécia e 
Roma, este movimento valorizou o homem e suas 
potencialidades. As demais alternativas estão 
incorretas. A fala de Hamlet não ilustra o 
teocentrismo e sim o antropocentrismo. Portanto, 
não defende a ideia de que Deus é o centro do 
universo. Embora hedonismo e empirismo sejam 
características deste movimento cultural, a fala 
de Hamlet remete ao antropocentrismo que é a 
valorização do homem. As proposições [C] e [D] 
podem confundir o candidato. 
 

07.  B  
O Hedonismo (prazer como bem supremo da 
humanidade) e o Antropocentrismo (homem 
como centro do universo) são características 
básicas do Renascimento. 
 

08.  B  
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, ou Sandro 
Botticelli, pintor e retratista do Renascimento, 
participou da pintura da Capela Sistina 
juntamente com Michelangelo. Ele foi protegido 
pela família dos Médicis e do monge beneditino 
Girolamo Savonarola. 
A temática pagã, presente do quadro e do 
Cristianismo, é frequente nas obras do 
Renascimento. Botticelli, um dos maiores pintores 
do período, foi exclusivamente um pintor, 
diferentemente de outros expoentes da época, 
como Leonardo da Vinci, com trabalhos e estudos 
em diversas áreas, como Anatomia, Arquitetura, 
Engenharia e obras em Esculturas. 
 

09.  D  
A obra acima é parte do teto da Capela Sistina – 
Criação do Homem (Deus e Adão) – afresco 
pintado por Michelangelo durante o 
Renascimento.   
 

10.  C  
O Renascimento Cultural resgatou os valores da 
cultura clássica greco-romana, destacando o 
antropocentrismo, o racionalismo e o 
individualismo, no entanto vale destacar que a 
religiosidade não foi desprezada, e um dos 
maiores artistas da época, Michelangelo, esteve 
vinculado a obras sacras, patrocinado pelo Papa. 
Na pintura, o uso da perspectiva foi a grande 
novidade, dando a ideia de profundidade. 
 
 

AULA 4 
 
01. E 

Na frase da opção [E], a palavra “semente” foi 
usada em sentido figurado, sugerindo algo 
embrionário que pode originar resultados 
positivos.    
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02. C 
Todas as proposições são corretas, exceto a IV 
que erroneamente associa literaturas de viagens 
ultramarinas a valores da cultura greco-latina. A 
literatura de viagens e a de catequese são 
representativas dos ideais expansionistas do 
governo  português durante o século XVI, período 
cronológico também denominado de 
Quinhentismo. Enquanto a “de Informação” ou “de 
Viagem” era produzida por viajantes cujo objetivo 
era captar interessados para investimentos nas 
novas terras", a literatura jesuítica visava à 
conquista espiritual, num movimento executado 
pela Companhia de Jesus sob os preceitos da 
Contrarreforma e que tem no padre José de 
Anchieta o seu mais fiel representante. 
 

03.  C 
 

04.  B 
 

05.  B 
 

06.  C 
 

07.  E 
 

08.  E 
 

09.  D 
[I] Verdadeiro. Ao mencionar a oferta de 

elementos europeus (“pão e peixe cozido, 
confeitos, bolos, mel e figos passados”, 
“vinho”) e a reação dos indígenas (“cuspiam 
com nojo” e “demonstraram não gostar e não 
mais quiseram”), percebe-se a diferença de 
comportamento entre os dois povos. 

[II] Falso. Não há menção à antipatia aos 
indígenas, tanto no trecho apresentado como 
na obra em geral. Caminha deteve-se a 
observar e relatar fatos, abstendo-se desse 
tipo de juízo. 

[III]  Verdadeiro. O emprego de verbos no pretérito 
perfeito do indicativo, relatando 
cronologicamente as ações dos portugueses 
e as reações dos indígenas, são elementos 
próprios da narrativa. 

10. B 
Todas as proposições são corretas, exceto [IV]. 
Não existe intenção crítica quando Caminha 
informa que os habitantes da terra descoberta 
“não lavram nem criam”. Trata-se de assinalar 
uma forma diferente de sobrevivência a que os 
povos europeus não estavam acostumados, sem 
que tal trouxesse prejuízo à saúde ou bem-estar 
físico: “E com isto andam tais e tão rijos e tão 
nédios, que o não somos nós tanto, com quanto 
trigo e legumes comemos”. Como as demais são 
corretas, é válida a opção [B].   
 
 
 

AULA 5 
 
01.  E  

A antítese é uma figura de estilo que apresenta 
exposição de ideias opostas e que foi amplamente 
utilizada pelos autores do período Barroco. No 
quarteto do enunciado, o contraste que se 
estabelece entre vida/morte, claro/escuro e 
tristeza/alegria enfatiza os conceitos dualísticos 
típicos daquele momento histórico: 
antropocentrismo (homem) opondo-se ao 
teocentrismo (Deus). Assim, é correta a 
alternativa [E].   
 

02.  D  
“Xadrez de palavras” está relacionado à ideia de 
“rebuscamento no estilo” ao se estabelecer uma 
relação metafórica entre “xadrez”, jogo de 
tabuleiro conhecido por sua dificuldade ao impor o 
uso da lógica, e “rebuscamento”, associado à 
ideia de “requinte”.   
 

03.  E  
Tanto Padre Vieira como Gregório de Matos usam 
exemplo bíblico para justificar a tese de que o 
perdão divino é demonstração da Sua glória.   
 

04.  D  
É correta a opção [D], pois o Barroco é a arte do 
conflito, do contraste de imagens, palavras e 
conceitos: fé vs. razão, corpo vs. alma, religião vs. 
ciência. A linguagem rebuscada e o uso exagerado 
de recursos estilísticos, como hipérboles, 
metáforas, antíteses e paradoxos caracterizam a 
vertente cultista do Barroco, estilo também 
chamado de Gongorismo. 
 

05.  C  
Gregório de Matos é fiel representante da estética 
do Barroco, no Brasil, estilo em que muitas vezes 
o tema é utilizado como simples pretexto para o 
exercício poético, desenvolvendo engenhosos 
jogos de conceitos, valorização do pormenor 
mediante jogos de palavras e linguagem 
rebuscada, culta, extravagante. 
 

06.  D  
Nos dois primeiros versos, o eu lírico reconhece-  
-se pecador e inicia a exposição da tese de que, 
mesmo assim, será abençoado com a graça 
divina, como se afirma em [D]. Nos dois últimos, 
surpreende com a aparente contradição de que 
quanto maior for o grau dos delitos, maior será a 
disposição de Deus em perdoar-lhe. 
 

07.  A  
A obra de Gregório de Matos está vinculada ao 
movimento literário do Barroco, estilo que 
expressa atitudes contraditórias do autor perante 
o mundo, a vida, os sentimentos e ele mesmo. O 
homem vê-se colocado entre o céu e a terra, 
consciente de sua grandeza, mas atormentado 
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pela ideia de pecado e, nesse dilema, busca a 
salvação, como sugere a opção [A].   
 

08.  C  
 
09.  A  

 
10.  D  

 
 

AULA 6 
 
01.  B  

A transitoriedade das coisas terrenas (“Muda-se 
o tempo, e suas temperanças. / Até o céu se 
muda, a terra, os mares, / E tudo está sujeito a mil 
mudanças.) está em oposição ao caráter imutável 
do sujeito, submetido a uma concepção fatalista 
do destino humano (“Só eu, que todo o fim de 
meus pesares / Eram de algum minguante as 
esperanças, / Nunca o minguante vi de meus 
azares.”). Tudo no mundo muda, menos os 
“azares” do eu lírico.   
 

02.  C  
Apenas a afirmativa 2 é incorreta, pois a poesia 
erótico-irônica de Gregório de Matos apresenta a 
mesma riqueza de recursos que a utilizada em 
poemas líricos ou religiosos.   
 

03.  C  
O poema apresenta métrica regular através do 
uso de versos heptassilábicos, ou redondilhos 
maiores, o que invalida a afirmação da opção C). 
Existem antíteses (“madre”X”madrasta”, 
“exaltar”X”abater”, ”aldeia pobre”X”rica cidade”) 
que expressam o dualismo do estilo barroco, a 
Bahia é personificada através do vocativo e 
interpelada pelo eu lírico [“Senhora Dona Bahia”(...) 
“Dizei-me por vida vossa”] e o tema apresenta 
forte crítica à desigualdade de tratamento para os 
estrangeiros e habitantes locais.   
 

04.  D  
O pronome demonstrativo “isso” refere-se à 
expressão mencionada anteriormente “interesse 
de que os estranhos vos gabem”.   
 

05.  D  
 

06.  E  
 

07.  E  
 

08.  A  
 

09.  E  
 

10.  A  
 
 
 

AULA 7 
 
01.  C  

Padre Antônio Vieira elabora o Sermão de Santo 
Antônio aos Peixes como uma alegoria, 
comparando os homens aos peixes. Pretende, 
com tal postura, criticar as vaidades dos homens 
de mais posse, os quais aproveitam-se da 
humildade dos mais pobres (“Mas ainda que o 
Céu e o Inferno se não fez para vós, irmãos 
peixes, acabo, e dou fim a vossos louvores, com 
vos dar as graças do muito que ajudais a ir ao 
Céu, e não ao Inferno, os que se sustentam de 
vós”). Vale ressaltar que Padre Antônio Vieira 
também estabelece a oposição entre os homens 
apenas a partir da oposição aves e animais 
terrestres   peixes (“Prezem-se as aves e os 
animais terrestres de fazer esplêndidos e 
custosos os banquetes dos ricos, e vós gloriai-vos 
de ser companheiros do jejum e da abstinência 
dos justos!”), como também a partir de peixes 
maiores   peixes menores, em outras passagens 
do Sermão. 
Por ser um texto barroco, espera-se a ocorrência 
de antíteses, estilo rebuscado (inclusive pelo uso 
do hipérbato: “Um só lugar vos deram os 
astrólogos entre os signos celestes, mas os que 
só de vós se mantêm na terra, são os que têm 
mais seguros os lugares do Céu”) e a 
preocupação em desenvolver um conceito – já 
mencionado anteriormente – como condiz a um 
texto conceptista.    
 

02.  D  
“Xadrez de palavras” está relacionado à ideia de 
“rebuscamento no estilo” ao se estabelecer uma 
relação metafórica entre “xadrez”, jogo de 
tabuleiro conhecido por sua dificuldade ao impor o 
uso da lógica, e “rebuscamento”, associado à 
ideia de “requinte”.   
 

03.  E  
Padre Antônio Vieira é um autor barroco em cujos 
textos predomina o estilo conceptista, uma vez 
que defende pontos de vista; neste caso, defende 
que o pregar e o semear são ações que se 
assemelham tendo em vista seu caráter “fácil e 
natural”.   
 

04.  C  
O recurso se justifica com o uso das relações: 
olhos e homem; Deus e luz; pregador e espelho.   
 

05.  C  
Em vários excertos do Sermão de Santo Antônio 
aos peixes, é evidente a critica de Vieira à 
ganância excessiva dos poderosos, como no 
seguinte: “os grandes que têm o mando das 
cidades e das províncias, não se contenta a sua 
fome de comer os pequenos um por um”. Assim, é 
correta a opção [C].   
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06.  E  
 

07.  E  
 

08.  E  
 

09.  E  
 

10.  A  
 
 

AULA 8 
 
01.  B  

A representação de Tiradentes com a cabeça 
decepada e o corpo esquartejado sobre o 
cadafalso destaca a violência do sistema colonial 
e evoca a traição de que fora vítima durante a 
Inconfidência Mineira, tentativa de revolta 
abortada pelo governo em 1789. Escritores 
árcades mineiros como Tomás Antônio Gonzaga, 
Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa 
tiveram participação direta no movimento da 
Inconfidência Mineira. A pintura de Pedro Américo 
está, portanto, associada ao Arcadismo que, no 
Brasil, teve início no ano de 1768, com a 
publicação do livro “Obras” de Cláudio Manuel da 
Costa. Assim, é correta a opção [B].   
 

02.  A  
Derivado de uma referência a uma região da 
Grécia antiga (Arcádia), presente no imaginário 
mitológico, o Arcadismo propõe um retorno ao 
ideal clássico, bem como à simplicidade da vida 
no campo, em meio à natureza, longe das cidades.   
 

03.  A  
O Arcadismo (século XVII) também é nomeado 
Neoclassicismo, indicando a preocupação que 
seus artistas tinham em retomar os valores 
clássicos, resgate que já havia sido feito pelos 
Classicistas (século XV-XVI), durante o 
Renascimento cultural. 
 
Em [B], Marília de Dirceu é obra lírica de Tomás 
Antônio Gonzaga. Na primeira parte das Liras, seu 
teor é árcade; na segunda parte, a subjetividade 
se faz presente, conferindo-lhe características 
pré-românticas. 
Em [C], Santa Rita Durão apresenta, em Caramuru 
o contato dos europeus com os indígenas quando 
do descobrimento do Brasil; não se trata de uma 
ode em homenagem a eles, e sim uma narrativa a 
respeito do português Diogo Álvares Pereira, 
sobrevivente a um naufrágio, que vive na tribo 
dos Tupinambás até retornar a Portugal com sua 
amada, a índia Paraguaçu. 
Em [D], O Uraguai¸ poema com cerca de 1400 
versos escritos por Basílio da Gama, retrata uma 
expedição de espanhóis e portugueses contra as 
missões dos jesuítas no Rio Grande do Sul. 
Cacambo é um cacique que morre envenenado 

pelo padre; o general Gomes Freire de Andrade é 
simpático aos indígenas. 
Em [E], Glaura foi escrito por Silva Alvarenga.   
 

04.  D  
Após a verificação de que a mudança se dá em 
todos os âmbitos, o eu lírico conclui que inclusive 
a mudança “não se muda já como soía”: a 
mudança também se transforma.   
 

05.  A  
No Texto 1, o eu lírico apenas constata a mudança 
que a todos abarca: trata-se de um 
posicionamento racional do Classicista ao 
constatar um fato; já no Texto 2, o tom de 
reclamação se faz presente, como o próprio eu 
lírico assume: ele despreza os favores da sorte 
(“Leve pois a fortuna os seus favores; / Eu os 
desprezo já”) e se queixa ao destino cruel (“Se 
quer, que me não queixe, a sorte escura, / Ou 
saiba ser mais firme nos rigores, / Ou saiba ser 
constante na brandura”).   
 

06.  B  
No segundo terceto, o eu lírico se queixa do 
destino (“sorte escura”) marcado pela 
inconstância: ele deveria “ser mais firme nos 
rigores” ou “constante na brandura”.   
 

07.  B  
A expressão latina “carpe diem” incita a 
aproveitar o presente, sem, porém recusar a 
disciplina de vida, uma busca de prazer ordenado 
e racional. O retorno à tradição clássica com a 
utilização dos seus modelos e a valorização da 
natureza e da mitologia são característicos do 
estilo árcade, iniciado no Brasil em 1768, com a 
publicação de Obras, do poeta Claudio Manoel da 
Costa. Assim, é correta a opção [B].   
 

08.  C  
Nos versos de Cláudio Manoel da Costa, nota-se a 
valorização da vida rural, simbolizada pela 
“choupana,” em detrimento da vida urbana (“Que 
da Cidade o lisonjeiro encanto”). Essa era uma 
temática típica dos poetas árcades: “fugere 
urbem”, que significa abandonar a cidade.   
 

09.  A  
Do latim, “mediocridade dourada”, aurea 
mediocritas são as palavras usadas pelo poeta 
latino Horácio para exaltar as vantagens de uma 
condição de vida simples, média, sem luxo, mas 
também distante da pobreza. Esse conceito é 
apresentado pelo poeta nos versos, pois o eu 
lírico propõe a sua amada vestimentas rústicas, 
“com as lãs mais grossas”, em contraposição às 
“lãs e peles finas”.   
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10.  E  
Os versos de Cláudio Manuel da Costa revelam o 
desejo do eu lírico de afastar-se da cidade: “Se o 
bem desta choupana pode tanto,/ Que chega a ter 
mais preço, e mais valia, / Que da cidade o 
lisonjeiro encanto;” e refugiar-se no campo “Aqui 
descanse a louca fantasia”. 
 
 

AULA 9 
 
01.  B  

O próprio título da tela remete ao seu teor 
espiritual: Caravaggio retrata, em A conversão de 
São Paulo, a queda que Saulo sofre após ver uma 
luz muito forte, que o cega – após ficar em transe, 
Saulo se converte para o Cristianismo, em 
referência à luz vista, e muda seu nome para 
Paulo. 
Já o soneto de Cláudio Manuel da Costa retrata a 
paisagem do local em que vive, caracterizada pela 
aspereza, em oposição aos sentimentos do eu 
lírico: “Destes penhascos fez a natureza / O berço, 
em que nasci: oh quem cuidara, / Que entre 
pedras tão duras se criara / Uma alma terna, um 
peito sem dureza!”.    
 

02.  A  
Cláudio Manuel da Costa é um autor árcade 
brasileiro, cujo soneto remete a características 
como a simplicidade na escolha do vocabulário, 
em oposição ao rebuscamento barroco (inutilia 
truncat), presença do bucolismo (“Destes 
penhascos fez a natureza / O berço, em que nasci: 
oh quem cuidara, / Que entre pedras tão duras se 
criara.”), sem idealização da Natureza e presença 
da Mitologia greco-romana (“Temei, penhas, 
temei; que Amor tirano, / Onde há mais 
resistência mais se apura”). 
Caravaggio é um artista barroco italiano. Ele 
retrata, em A conversão de São Paulo, a queda 
que Saulo sofre após ver uma luz muito forte, que 
o cega – após ficar em transe, Saulo se converte 
para o Cristianismo, em referência à luz vista, e 
muda seu nome para Paulo. A técnica empregada 
é o claro-escuro, alternando entre forte e fraca 
presença da luz na cena retratada, o lhe que 
confere maior dramaticidade. 
 

03.  C  
As opções [A], [B], [D] e [E] são incorretas, pois 
 
[A] em O Uraguai, a história de amor acontece 

entre dois personagens da mesma cultura; a 
índia Lindóia e o índio Cacambo; 

[B]  a estrutura métrica das liras não é constante, 
já que, a par dos versos de quatro sílabas, 
são frequentes o redondilho menor, o 
redondilho maior e o decassílabo; 

[D] além de não promover incitação à 
Independência do Brasil, o poema Vila Rica foi 
publicado em 1773, anterior, portanto, ao 

episódio histórico da Inconfidência Mineira, 
tentativa de revolta abortada pelo governo 
em 1789.  

[E]  trata-se de uma obra pré-romântica, já que o 
autor idealiza sua amada e supervaloriza o 
amor, mas é árcade em todas as outras 
características, como as referências 
permanentes ao campo e à vida pastoril 
através do desenvolvimento dos topos “carpe 
diem”, “inutilia truncat” e “fugere urbem”. 

 
04.  D  

A alternativa [D] é correta, pois, na poesia árcade, 
a natureza adquire sentido de simplicidade, 
harmonia e verdade, onde o homem adquire a 
serenidade e o equilíbrio.   
 

05.  E  
Claudio Manuel da Costa está inserido no período 
literário do Arcadismo, também conhecido como 
Setecentismo ou Neoclacissismo. Sua 
característica principal consiste na defesa do 
retorno à tradição clássica com a utilização dos 
seus modelos, na valorização da natureza e uso 
da mitologia. Expressões latinas como Inutilia 
truncat: "cortar o inútil", Fugere urbem: "fugir da 
cidade", Locus amoenus: "lugar ameno" e Carpe 
diem: "aproveitar a vida” sugerem crítica aos 
excessos do movimento anterior, o Barroco, assim 
como, no aspecto político,  aos abusos da nobreza 
e do clero praticados no Antigo Regime. Assim, 
todas as opções são corretas, exceto [E]. 
 

06.  D  
No quadro de Victor Meirelles, percebe-se a 
intenção do artista em destacar o contraste entre 
as hostes holandesas providas de armas, 
artilharias de guerra e munições e os brasileiros, 
índios, negros e brancos, que, apesar de não 
terem uniformes e nem muitas armas, lutavam 
pela nação de forma heroica a ponto de 
sacrificarem suas próprias vidas. O mesmo 
contraste está presente no poema de Basílio da 
Gama, em que o poderio e o interesse militares 
contrastam com o sacrifício das camadas mais 
humildes do povo totalmente desconhecedoras 
das razões que as afastam do seu cotidiano 
humilde e as condenam à morte. 
 

07.  A  
A obra O Uraguai, poema épico escrito por Basílio 
da Gama em 1769, conta de forma romanceada a 
história da disputa entre jesuítas, índios e 
europeus em Sete Povos das Missões, no Rio 
Grande do Sul. A Batalha dos Guararapes, quadro 
pintado por Victor Meirelles de Lima em 1879, 
retrata a batalha travada entre o exército da 
Holanda e os defensores do Império Português no 
Morro dos Guararapes em 1648/49. Assim, é 
correta a alternativa [A], pois ambas retratam 
ambientes de guerra, ou seja, aproximam-se por 
possuírem temáticas semelhantes.   
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08.  E  

[A] Os versos das Cartas chilenas, de Tomás 
Antônio Gonzaga, são um exemplo de 
poemas satíricos; enquanto os versos que 
compõem Glaura são eróticos. 

[B]  Marília de Dirceu é um poema pré-romântico, 
dividido em 33 liras. 

[C]  Prosopopeia de Bento Teixeira foi a primeira 
obra escrita e registrada em terras 
brasileiras, inaugurando o Barroco brasileiro, 
portanto, embora seja um poema épico, ele 
não pertence ao Arcadismo. 

[D]  Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa é 
a obra que reúne a produção lírica do poeta, 
sonetos, éclogas, cantatas e outras 
modalidades, e que dá início ao Arcadismo 
Brasileiro. 

[E]  Correta. O Uraguai, de Basílio da Gama é um 
poema épico, árcade em que conta, de 
maneira romanceada, a disputa de terras 
entre jesuítas, índios e europeus nos Sete 
Povos das missões no Rio Grande do Sul. 
Caramuru, de Santa Rita Durão é um poema 
épico, árcade em que se exaltam as terras 
brasileiras e pintam nosso índio como o bom 
selvagem. Finalmente, Vila Rica, de Cláudio 
Manuel da Costa, é um poema épico, árcade 
em que narra a história dos bandeirantes e 
da cidade de Vila Rica, posterior e atualmente 
Ouro Preto.   

 
09.  A  

O poeta dirige-se aos “montes”, fala com eles 
demonstrando matar a saudade do local, ou seja, 
os montes representam o contato do autor com a 
natureza, a volta a um ambiente simples e feliz. 

10.  B  
A oposição é observada nas diferenças existentes 
entre a vida simples no campo, tanto valorizada 
pelos poetas do Arcadismo, e a vida sofisticada 
da Metrópole, que representa ao poeta a ilusão. 
 

AULA 10 
 
01.  A  

Ambos os poemas refletem conceitos do 
platonismo amoroso. Para Platão, as realidades 
concretas deste mundo, dito mundo sensível, são 
sombras das ideias que existem no mundo 
inteligível, reminiscências de um mundo ideal a 
que volveremos após a morte. Em Cantares de 
Hilda Hilst, o eu lírico afirma não poder odiar nem 
temer o outro, já que o outro é o ser em que ele 
mesmo se transformou em virtude da idealização 
amorosa (“Porque tu eras eu”). Camões  também 
compartilha da ideia de que o amor torna os 
amantes inseparáveis, fazendo-os voltar à “antiga 
condição” de ser uno e perfeito (“por virtude do 
muito imaginar (...) em mim tenho a parte 
desejada”).   
 

02.  D  
A segunda estrofe remete à expressão latina 
“carpe diem” mencionada na alternativa [D]. 
Trata-se de um tema desenvolvido no poema de 
Horácio (65 a.C.-8 a.C.), em que o eu lírico 
aconselha a sua amiga Leucone (“...carpe diem, 
quam minimum credula postero" que traduzido 
corresponde a “...colha o dia de hoje e confie o 
mínimo possível no amanhã”) a aproveitar o 
tempo presente, sem pensar no futuro.   

 
03.  C  

A sucessão de indagações transcritas na primeira 
e metade da segunda estrofe do poema de 
Petrarca permite deduzir que o eu lírico busca, 
através de um raciocínio discursivo e lógico, 
extrair conclusões que lhe permitam entender a 
razão dos conflitos que o atormentam. Assim, é 
correta a alternativa [C], pois o racionalismo é, em 
parte, a base da Filosofia, que prioriza a razão no 
caminho para se alcançar a Verdade.   
 

04.  B  
Ao longo do poema, o eu lírico descreve a 
paisagem bucólica que rodeia a sua amada, Sílvia. 
Expressões como “À margem de uma fonte”, 
“pássaros cantores”, “Flores canoras”, “pássaros 
fragrantes”, entre outras, remetem ao topo locus 
amoenus, expressão latina que designa 
“paisagem ideal”, valorizando a vida aprazível no 
campo em detrimento da vida conturbada na 
cidade. Assim, é correta a opção [B].   
 

05.  B  
No poema “O dia em que nasci moura e pereça”, o 
eu lírico expressa o seu desespero e impotência 
perante o destino adverso que lhe foi traçado no 
dia em que nasceu. Assim, é correta a opção [B], 
pois a visão fatalista da existência estabelece, 
como premissa, a ideia de que todos os 
acontecimentos ocorrem de acordo com um 
destino fixo e inexorável, não controlado ou 
influenciado pela vontade humana.   
 

06.  E  
No soneto “O dia em que nasci moura e pereça”, o 
eu poético lamenta o acontecimento fortuito e 
totalmente alheio à sua vontade de ter nascido no 
dia aziago que só lhe trouxe amarguras. Deste 
modo, atribui a origem do seu mal-estar ao 
destino adverso que o pôs no mundo no dia 
errado, ou seja, justifica o fato pelas 
contingências da própria existência humana, 
obrigada a conviver com a instabilidade e o 
desconcerto do mundo, como se afirma em [E].   
 

07.  E  
Na quarta e na quinta estrofes, o poeta contrapõe 
juventude (“E o leve filho sempre alegre salta. / A 
mesma formosura / É dote que só goza a 
mocidade”, “florescentes dias”) e velhice (“Com 
os anos, Marília, o gosto falta, / E se entorpece o 
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corpo já cansado”, “Rugam-se as faces, o cabelo 
alveja”, “O estrago de roubar ao corpo as forças, / 
E ao semblante a graça.”).   
 

08.  C  
É correta a opção [C], pois, no século XVI, o 
objetivo da Literatura brasileira era meramente 
informativo ou catequético. Jesuítas, cronistas e 
viajantes portugueses produziram inúmeros 
textos sobre a terra recém-descoberta, como a 
“Carta de Pero Vaz de Caminha” (1500), além de 
poesias e autos religiosos com a finalidade de 
catequizar os índios, como “Do Santíssimo 
Sacramento” e “A Santa Inês”, de José Anchieta.   
 

09.  D  
É notável no texto tanto a menção à omissão 
quanto o fato de que o sermão é dirigido a 
príncipes e ministros, ou seja, governantes. Isso 
se revela já no primeiro parágrafo: “Sabei cristãos, 
sabei príncipes, sabei ministros, que se vos há de 
pedir estreita conta do que fizestes; mas muito 
mais estreita do que deixastes de fazer”. Eis, 
portanto, a crítica de Vieira à negligência dos 
governantes, opção indicada pela alternativa [D].   
 

10.  B  
Ao criticar a omissão dos governantes, Vieira 
deixa implícito que estes devem partir para a 
ação, como assinala corretamente a alternativa 
[B].   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


