
 

 

2020 02 22 atividades olimpo 
Literatura Sinval 

Segundo Ano 
 
- Leia o poema:  
 

Dialética  
 

É claro que a vida é boa  
E a alegria, a única indizível emoção  
É claro que te acho linda  
Em ti bendigo o amor das coisas simples  
É claro que te amo  
E tenho tudo para ser feliz  
Mas acontece que eu sou triste...  

Vinícius de Moraes  
 
01. Identifique e explique o paradoxo que o poema apresenta. 
 
02. O poema de Vinicius traduz o estado de espírito do artista, provocado pelo período conturbado da época. 

Defina tal estado de espírito de forma sucinta. 
 
03. Observe a foto 
 

 
 

Comente a ironia da foto que remete à depressão econômica dos Estados Unidos. 



Português – Avaliação Produtiva 

 

 
2

- Leia e responda as questões 05, 06, 07 e 08. 
 

Mãos Dadas 
 

Não serei o poeta de um mundo caduco.  
Também não cantarei o mundo futuro.  
Estou preso à vida e olho meus companheiros  
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.  
Entre eles, considere a enorme realidade.  
O presente é tão grande, não nos afastemos.  
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.  
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história.  
não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela.  
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida.  
Não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafins.  

 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,  
a vida presente. 

Carlos Drummond de Andrade 
 
05. Identifique os aspectos formais, quanto à métrica e à rima, que o aproximam da Primeira Fase Modernista. 
 
06. A linguagem do poema apresenta-se dentro da variedade padrão da língua ou o poeta prefere a 

informalidade? Justifique. 
 
07. O poema está centrado no eu. O lirismo do poema diferencia-se do lirismo romântico por exemplo. 

Comente o sentimento que o poeta revela. 
 
08. Explique, de maneira sucinta, o que é a matéria para a poesia, segundo Drummond. 
 
 
 
 


