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- Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03, 04 e 05. 
 
Moça linda bem tratada, 
Três séculos de família, 
Burra como uma porta: 
Um amor. 
 
Grã-fino do despudor, 
Esporte, ignorância e sexo,  
Burro como uma porta: 
Um coió. 
 
Mulher gordaça, filó,  
De ouro por todos os poros 
Burra como uma porta: 
Paciência... 
 
Plutocrata sem consciência,  
Nada porta, terremoto 
Que a porta de pobre arromba: 
Uma bomba. 

Moça linda bem tratada, Mário de Andrade,  
 
01. As estrofes do poema distinguem os membros de uma família. Identifique-os; 
 
02. Caracterize o grupo social retratado no poema: 
 
03. Destaque do poema exemplos da oralidade da linguagem: 
 
04. Mário de Andrade aborda o tema de forma bem humorada ou sóbria? Justifique: 
 
05. O poema evidencia o caráter pluridimensional ou o caráter unidimensional do objeto retratado? Justifique: 
 

Murilo menino  
 

Eu quero montar o vento em pelo, 
Força do céu, cavalo poderoso 

Que viaja quando entende, noite e dia. 
 

Quero ouvir a flauta sem fim do Isidoro da flauta, 
Quero que o preto velho Isidoro 

Dê um concerto com minhas primas ao piano, 
Lá no salão azul da baronesa. 

 
Quero conhecer a mãe-d'água 

Que no claro do rio penteia os cabelos 
Com um pente de sete cores. 

 
Salve salve minha rainha, 

Ó clemente ó piedosa ó doce Virgem Maria, 
? Como pode uma rainha ser também advogada. 

Murilo Mendes – Poemas – Ed.  
 
06. Identifique os elementos da primeiro estrofe que são possíveis apenas no plano da imaginação: 
 
07. Na segunda estrofe, há dois elementos contraditórios. Destaque-os: 
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08. O poema apresenta um mito indígena e um ícone do catolicismo. O poeta usou-os em seu contexto? 
Justifique:  

 
09. Explique a relação do título do poema com seu conteúdo: 
 
10. A liberdade formal do poema, sem estrutura de métrica ou de rima, está de acordo com a abordagem 

temática? Justifique: 
 
 


