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Gabarito:   
01. [C] 

[A] Incorreta: o tema central dos Lusíadas é a viagem feita pelos portugueses rumo às Índias. 
[B] Incorreta: o foco temático é o trajeto, cheio de desafios, realizado pelos portugueses para chegar às 

Índias. Não há abordagem da descoberta do Brasil e da relação dos portugueses com os índios. 
[D] Incorreta: a métrica em Camões na verdade é bastante importante. Nos Lusíadas, por exemplo, é 

possível observar uma estrutura rígida com versos decassílabos divididos em ABABABCC. 
[E] Incorreta: uma das intenções de Os Lusíadas foi destacar os feitos portugueses, sendo a obra dedicada 

ao rei de Portugal. Camões não desprezava sua pátria nem o seu povo.   
02. [D]   
03. [B] 

Lírico é o gênero de poesia em que o poeta expõe suas emoções e sentimentos. Exemplo desse gênero é o 
primeiro texto, cujo tema é o amor. 
O épico pode ser definido como um gênero constituído de longo poema acerca de assunto grandioso e 
heroico. Os Lusíadas, de Camões, é considerado o grande épico da Língua Portuguesa e canta os atos 
heroicos dos portugueses, durante as grandes navegações marítimas no século XV.    

04. [D] 
Em Os Lusíadas, Camões canta os feitos dos navegadores portugueses, através da narrativa da viagem de 
Vasco da Gama às Índias.   

05. [D] 
[A] A segunda estrofe tem caráter mais descritivo que narrativo, porém ambas têm versos decassílabos. 
[B] A segunda estrofe não é dissertativa por não apresentarem argumentos, também não são alexandrinos 

os versos por terem dez sílabas poéticas cada. 
[C] A segunda estrofe é descritiva e os versos são decassílabos. 
[D] Correta. A estrofe apresenta características descritivas através de versos decassílabos. 
[E] A estrofe indicada para análise é uma descrição e os versos decassílabos.   

06. [Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
b) Embora em 1572 o império português estivesse vivenciando seu auge, tornando-se verdadeiramente 

global, com uma rede de entrepostos que ligava Lisboa a Nagasaki, trazendo enormes riquezas para 
Portugal, o poeta, nesta estrofe, evidencia o paradoxo entre essa riqueza e a maneira como ela era 
obtida, através, especialmente, de “cobiça” e “rudeza”.  

 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Português] 
a) Na estrofe que faz parte do epílogo da epopeia “Os Lusíadas”, o poeta dirige-se às musas, declarando-

se incapaz de continuar a fazer poesia devido ao ambiente de cobiça e insensibilidade social que o 
rodeia. A menção a figuras da mitologia é típica da poesia épica que narra os feitos heroicos de um 
povo de forma grandiloquente e usa a intervenção de seres sobrenaturais para engrandecimento da 
ação. Também os versos decassílabos dispostos em esquema rimático ABABABABCC refletem o rigor 
formal característico do Classicismo. No entanto, o tom decepcionado do poeta que, nesta estrofe, tece 
duras críticas ao aviltamento moral em que o país tinha mergulhado não é comum nas epopeias 
clássicas que se restringem a enaltecer virtudes e qualidades do herói coletivo. 

b) No final do século XVI, Portugal atingiu o ponto mais alto da sua economia mercantilista decorrente da 
expansão marítima por todos os continentes. No entanto, uma crise dinástica que tem início no reinado 
de D. Sebastião e que se intensifica após sua morte na batalha de Alcácer-Quibir, provocará o início do 
declínio do Império e que se agravará com o domínio espanhol sobre Portugal até meados do século 
XVII.   


