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Questão 01 - Leia um trecho do poema Ilha da Maré, do escritor brasileiro Manuel Botelho de Oliveira. 
 
E, tratando das próprias, os coqueiros, 
galhardos e frondosos 
criam cocos gostosos; 
e andou tão liberal a natureza 
que lhes deu por grandeza, 
não só para bebida, mas sustento, 
o néctar doce, o cândido alimento. 
De várias cores são os cajus belos, 
uns são vermelhos, outros amarelos, 
e como vários são nas várias cores, 
também se mostram vários nos sabores; 
e criam a castanha, 
que é melhor que a de França, Itália, Espanha. 

(COHN, Sergio. Poesia.br Rio de Janeiro: Azougue, 2012.) 

 
Podemos relacionar os versos desse poema ao Quinhentismo Nacional, pois  
a) o eu lírico repudia a presença de colonizadores portugueses em nossa terra.    
b) a fauna e a flora tropicais são descritas de maneira minuciosa e idealizada.    
c) o poeta enriqueceu devido à exportação de produtos brasileiros para a metrópole.    
d) a exuberância e a diversidade da natureza tropical são exaltadas pelo poeta.    
e) a natureza farta e bela é o cenário onde ocorrem os encontros amorosos do eu lírico.    
   
Questão 02  
 
TEXTO I 
Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, 
este dia, à praia, quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos 
trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. […] Andavam todos tão bem-dispostos, tão bem 
feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. 
 

CASTRO, S. “A carta de Pero Vaz de Caminha”. Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 

http://www.soliteratura.com.br/
http://www.literaturabrasileira.net/
http://www.literaturanobrasil.com.br/
http://www.lol.pro.br/


 
TEXTO II 
 

 
 
Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a 
chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que  
a) a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em 

terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária.    
b) a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte 

acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna.    
c) a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura 

destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos.    
d) as duas produções, embora usem linguagens diferentes — verbal e não verbal —, cumprem a mesma função 

social e artística.    
e) a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo 

momentos histórico, retratando a colonização.   
 
 
Questão 03 - Gregório de Matos, poeta baiano, que viveu no século XVI, produziu uma poesia em que satiriza a 
sociedade de seu tempo. Execrado no passado por seus conterrâneos, hoje é reconhecido como grande poeta, 
sendo, inclusive, sua poesia satírica fonte de pesquisa histórica.  
 
Leia os poemas e analise as proposições a seguir: 
 

Poema I 
 
Triste Bahia! Oh quão dessemelhante 
Estás, e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante. 
 
A ti tocou-te a máquina mercante, 
Que em tua larga barra tem entrado, 
A mim foi-me trocando, e tem trocado 
Tanto negócio, e tanto negociante. 
 
Deste em dar tanto açúcar excelente 
Pelas drogas inúteis, que abelhuda 
Simples aceitas do sagaz Brichote. 
 
Oh se quisera Deus, que de repente 
Um dia amanheceras tão sisuda 
Que fora de algodão o teu capote 
                                       (Gregório de Matos) 
 
 
 
 

Poema II 
 
Horas contando, numerando instantes, 
Os sentidos à dor, e à glória atentos, 
Cuidados cobro, acuso pensamentos, 
Ligeiros à esperança, ao mal constantes. 
 
Quem partes concordou tão dissonantes? 
Quem sustentou tão vários sentimentos? 
Pois para a glória excedem de tormentos, 
Para martírio ao bem são semelhantes. 
 
O prazer com a pena se embaraça; 
Porém quando um com outro mais porfia, 
O gosto corre, a dor apenas passa. 
 
Vai ao tempo alterando a fantesia, 
Mas sempre com vantagem na desgraça, 
Horas de inferno, instantes de alegria. 
                                              (Gregório de Matos)



 
I. Além de poeta satírico, o Boca do Inferno também cultivou a poesia lírica, composta por temas diversificados, pois 

nos legou uma lírica amorosa, erótica e religiosa e até de reflexão sobre o sofrimento, a exemplo do poema II. 
II. Considerado tanto poeta cultista quanto conceptista, o autor baiano revela criatividade e capacidade de 

improvisar, segundo comprovam os versos do poema I, em que realiza a crítica à situação econômica da Bahia, 
dirigida, na época, por Antônio Luís da Câmara Coutinho. 

III. Em Triste Bahia, poema I, musicado por Caetano Veloso, Gregório de Matos identifica-se com a cidade, ao 
relacionar a situação de decadência em que se encontram tanto ele quanto a cidade onde vive. O poema 
abandona o tom de zombaria, atenuando a sátira contundente para tornar-se um quase lamento. 

IV. Os dois poemas são sonetos, forma fixa herdada do Classicismo, muito pouco utilizada pelo poeta baiano, que 
desprezou a métrica rígida e criou poesia em versos brancos e livres. 

V. Como poeta barroco, fez uso consciente dos recursos estéticos reveladores do conflito do homem da época, como 
se faz presente na antítese que encerra o II poema: “Horas de inferno, instantes de alegria”. 

 
Estão CORRETAS apenas 
a) I, II, III e V.    
b) I, II e IV.    
c) IV e V.    
d) I, III e IV.    
e) I, IV e V.    

 

Questão 04 - Leia o texto abaixo para responder à questão. 

 (...)  
As avenidas do centro,  
 onde se enterram os ricos,  
 são como o porto do mar   
não é muito ali o serviço:  
 no máximo um transatlântico   
chega ali cada dia,  
 com muita pompa, protocolo,   
e ainda mais cenografia.  
  
Mas este setor de cá  
 é como a estação dos trens:   

diversas vezes por dia   
chega o comboio de alguém.  
  
– Mas se teu setor é comparado  
 à estação central dos trens,   
o que dizer de Casa Amarela   
onde não para o vaivém?  
 Pode ser uma estação   
mas não estação de trem:   
será parada de ônibus,   
com filas de mais de cem.  
(...) 

 
 (Neto, João Cabral de Melo. Morte e vida Severina. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009) 

No diálogo entre os coveiros, retirado do poema “Morte e vida Severina”, a analogia feita com o “porto do mar”, a 

“estação dos trens” e a “parada de ônibus” tem a função de:  

a) Acentuar as diferenças sociais e suas implicações.  

b) Enfatizar os estados de espírito de Severino em sua viagem.  

c) Descrever diferentes regiões e suas particularidades.  

d) Esclarecer a causa da morte dos retirantes.  

e) Descriminar os problemas dos retirantes na cidade grande.  

 

Questão 05 -  “Morte e vida Severina” é a obra mais conhecida de João Cabral de Melo Neto e a responsável por 

sua relativa popularidade. Sobre o enredo do poema é possível afirmar que: 

a) Ao se aproximar do mar, o retirante se depara com campos verdejantes de cana e se emociona por 

perceber que ali não é a mesma miséria dos trabalhadores como ele.  

b) Severino, um lavrador do sertão pernambucano, foge da seca e da miséria e parte em busca de trabalho 

na capital, Recife.  

c) O retirante trilha o leito seco do rio Capibaribe e, no caminho, encontra fome, miséria, mortes e trabalho 

mal remunerado no latifúndio. 

d) Nos manguezais do Recife, o retirante vê homens vivendo em condições miseráveis, mas ele não se abala 

e continua sua viagem.  

 

Questão 06 - Quando jovem, Antônio Vieira acreditava nas palavras, especialmente nas que eram ditas com fé. 

No entanto, todas as palavras que ele dissera, nos púlpitos, na salas de aula, nas reuniões, nas catequeses, nos 

corredores, nos ouvidos dos reis, clérigos, inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, governadores, ministros, 



presidentes, rainhas, príncipes, indígenas, desses milhões de palavras ditas com esforço de pensamento, poucas 

- ou nenhuma delas - havia surtido efeito. O mundo continuava exatamente o de sempre. O homem, igual a si 

mesmo.     Ana Miranda, BOCA DO INFERNO  

 “ ...milhões de palavras ditas com esforço de pensamento.”  

 Essa passagem do texto faz referência a um traço da linguagem barroca presente na obra de Vieira; trata-se do:  

a) gongorismo, caracterizado pelo jogo de ideias.  

b) cultismo, caracterizado pela exploração da sonoridade das palavras.  

c) cultismo, caracterizado pelo conflito entre fé e razão.  

d) conceptismo, caracterizado pelo vocabulário preciosista e pela exploração de aliterações.  

e) conceptismo, caracterizado pela exploração das relações lógicas, da argumentação.  

 

Questão 07 - A Carta do Descobrimento, escrita por Pero Vaz de Caminha ao então rei de Portugal, D. Manuel I, 

versava principalmente sobre três temas: a fertilidade da terra, a presença de ouro e prata e a conversão dos 

gentios. A partir dessa observação, leia a charge a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito em: http://ricafonte.com/historia/textos/Historia_Brasil/Colonia/Comunidades%20Ind%C3%ADgenas%20exe.htm 
 (Acesso em: 22 abr. 2012.) 

 

O índio da direita anuncia um aspecto que estará presente na carta de Caminha. Discuta essa afirmativa. 

 

Questão 08 - Observe atentamente a pintura abaixo e, a partir dos seus conhecimentos sobre o Renascimento, 

REDIJA um pequeno texto comentando a afirmativa que se segue:  

“Os artistas do Renascimento não vêem mais o homem como simples observador do mundo que expressa a 

grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus.” 

 

 

 

 

 

 

 

(Michelangelo, A criação do Homem) 

http://ricafonte.com/historia/textos/Historia_Brasil/Colonia/Comunidades%20Ind%C3%ADgenas%20exe.htm


Questão 09 - Os textos épicos têm, por característica principal, construir um herói e contar a história de um povo. 

Assim o fez Os Lusíadas (1572), obra de Luís Vaz de Camões (1524?-1580) que consagrou o povo português 

através da viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. 

Há na obra, porém, uma voz dissonante, que é a do Velho do Restelo (Canto IV). Leia as estrofes a seguir

- "Ó glória de mandar! Ó vã cobiça 

Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 

Ó fraudulento gosto, que se atiça 

C'uma aura popular, que honra se chama! 

Que castigo tamanho e que justiça 

Fazes no peito vão que muito te ama! 

Que mortes, que perigos, que tormentas, 

Que crueldades neles experimentas! 

 

  96 

- "Dura inquietação d'alma e da vida, 

Fonte de desamparos e adultérios, 

Sagaz consumidora conhecida 

De fazendas, de reinos e de impérios: 

Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 

Sendo dina de infames vitupérios; 

Chamam-te Fama e Glória soberana, 

Nomes com quem se o povo néscio engana! 

 

  97 

- "A que novos desastres determinas 

De levar estes reinos e esta gente? 

Que perigos, que mortes lhe destinas 

Debaixo dalgum nome preminente? 

Que promessas de reinos, e de minas 

D'ouro, que lhe farás tão facilmente? 

Que famas lhe prometerás? que histórias? 

Que triunfos, que palmas, que vitórias?” 

 

CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. São Paulo: Cultrix, 1999. 

Perante um momento de tanta modernidade, frente à Revolução Comercial e às Grande Navegações, o que 

representa o Velho do Restelo? 

No “Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda”, Padre Antônio Vieira (1608-1697) 

explicita, numa valorização da racionalidade, e sem abandonar os valores teológicos, o fusionismo barroco. Leia. 



Questão 10 - “Tereis aos sabeus, tereis aos caldeus, que sejam o roubo e o açoite de vossa casa; mas não 

achareis a um Jó que a sirva, não achareis a um Jó que a venere, não achareis a um Jó, que ainda com suas 

chagas a não desautorize. O mesmo digo eu, senhor, que não é muito rompa nos mesmos afectos, quem se vê no 

mesmo estado. Abrasai, destruí, consumi-nos a todos; mas pode ser que algum dia queirais espanhóis e 

portugueses, e que os não acheis. Holanda vos dará os apostólicos conquistadores, que levem pelo Mundo os 

estandartes da cruz; Holanda vos dará os pregadores evangélicos, que semeiem nas terras dos bárbaros a 

doutrina católica e a reguem com o próprio sangue; Holanda defenderá a verdade de vossos Sacramentos e a 

autoridade da Igreja Romana; Holanda edificará templos, Holanda levantará altares, Holanda consagrará 

sacerdotes e oferecerá o sacrifício de vosso Santíssimo Corpo; Holanda, enfim, vos servirá e venerará tão 

religiosamente, como em Amsterdão, Meldeburgo e Flisinga e em todas as outras colônias daquele frio e alagado 

inferno se está fazendo todos os dias.” 

Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/vieira-antonio-contra-armas-holanda.pdf (Acesso em 21 abr 2012.) 

Vieira era padre jesuíta, mas o texto mostra que, em seus sermões, não se ocupava apenas da religião. Discuta 

essa afirmativa em um parágrafo. 

Questão 11 - Marcado pelo momento contrarreformista, o Barroco traz em seu cerne o elemento religioso. Porém, 

é preciso considerar que isso se dá, em maior ou menor grau, em todos os momentos artísticos. A canção 

“Procissão” (1965), do baiano Gilberto Gil (1942 -), apresenta uma certa concepção de religião. Leia. 

Procissão 

Gilberto Gil 

Olha lá 
Vai passando 
A procissão 

Se arrastando 
Que nem cobra 

Pelo chão 
As pessoas 

Que nela vão passando 
Acreditam nas coisas 

Lá do céu 
As mulheres cantando 

Tiram versos 
Os homens escutando 

Tiram o chapéu 

Eles vivem penando 
Aqui na Terra 

Esperando 
O que Jesus prometeu 

E Jesus prometeu 
Coisa melhor 
Prá quem vive 

Nesse mundo sem amor 
Só depois de entregar 

O corpo ao chão 
Só depois de morrer 

Neste sertão 

Eu também 
Tô do lado de Jesus 
Só que acho que ele 

Se esqueceu 
De dizer que na Terra 

A gente tem 
De arranjar um jeitinho 

Pra viver (...)

http://www.bocc.ubi.pt/pag/vieira-antonio-contra-armas-holanda.pdf
http://letras.terra.com.br/gilberto-gil/


Escreva um parágrafo comparando a visão religiosa contrarreformista presente no Barroco com a apresentada na 

canção “Procissão”, de Gilberto Gil. 

Questão 12 - Leia o fragmento abaixo de Morte e vida severina para responder à questão. 
 

– Essa cova em que estás, 
   com palmos medida, 

         é a conta menor 
         que tiraste em vida. 
 
      – É  de bom tamanho  
         nem largo nem fundo, 
         é a parte que te cabe 
         deste latifúndio. 
 
      – Não é cova grande, 
         é cova medida, 
         é a terra que querias 
        ver dividida” 
 

No trajeto de Severino pelo sertão, vários outros “Severinos”, como, ele são encontrados, o trecho acima revela mais 

uma morte de um Severino. Explique o motivo desta  morte. 
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