
 

 

Tarefa 22 professor Sinval 

 
Literatura 

 
- Texto para as questões 01 e 02. 
 
Quadrilha 
 

João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 
João foi para o Estados Unidos, Teresa para o convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 
 

Carlos Drummond de Andrade 

 
01. A Literatura modernista apresenta a realidade fragmentada, marcada pordesencontros. Redija um 

parágrafo sucinto, explicando essa característica no poema: 
 
02. Por sua fragmentação, associe o poema a uma das Vanguardas modernistas: 
 

- Leia o poema para responder as questões 03 e 04. 
 

Primeiro Motivo da Rosa 
 
Vejo-te em seda e nácar, 
e tão de orvalho trêmula, que penso ver, efêmera, 

toda a Beleza em lágrimas 
por ser bela e ser frágil. 
 
Meus olhos te ofereço: 
espelho para face 
que terás, no meu verso, 
quando, depois que passes, 

jamais ninguém te esqueça. 
 
Então, de seda e nácar, 
toda de orvalho trêmula, serás eterna. E efêmero 

o rosto meu, nas lágrimas 
do teu orvalho... E frágil. 
 

Cecília Meireles 

 
03. Comente os motivos de a rosa representar na Arte símbolo de vida efêmera,fugaz: 
 
04. Destaque do poema o momento em que a poeta enfatiza a certeza datranscendência: 
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- Texto para as questões 05 e 06. 

 
Poética 
 
De manhã escureço 
De dia tardo 
De tarde anoiteço 

De noite ardo. 
 
A oeste a morte 
Contra quem vivo 
Do sul cativo 
O este é meu norte. 
 

Outros que contem 
Passo por passo: 

Eu morro ontem 
 
Nasço amanhã 
Ando onde há espaço: 
— Meu tempo é quando. 

 
Vinicius de Moraes 

 
05. A poesia é um lugar privilegiado para constatarmos que a língua é muito maisprodutiva do que preveem as 

normas gramaticais. Isso é particularmente visível nomodo como o poema explora os marcadores 
temporais e espaciais. Comente doisexemplos presentes no poema que confirmem essa afirmação. 

 
06. As duas últimas estrofes apresentam uma oposição entre o eu lírico e os outros.Explique o sentido dessa 

oposição. 
 
- Texto para as questões 07 e 08. 

 
Mulher proletária 
 
Mulher proletária — única fábrica 

que o operário tem, (fabrica filhos) 
tu 
na tua superprodução de máquina humana 
forneces anjos para o Senhor Jesus, 
forneces braços para o senhor burguês. 
Mulher proletária, 

o operário, teu proprietário 
há de ver, há de ver: 
a tua produção, 
a tua superprodução, 
ao contrário das máquinas burguesas 

salvar o teu proprietário. 
 

Jorge de Lima 

 

07. O poema abre com uma metáfora, identifique e explique-a. 
 
08. O poema segue a estrutura clássica ou a modernista? Justifique: 
 
 


