
 

 

2021 – 16 tarefa – segunda série – Sinval 
Colégio Olimpo 

 
- Leia o texto para resolver as questões 01, 02, 03, 04 e 05. 
 

as meninas da gare 
Eram três ou quatro moças 
bem moças e bem gentis 
Com cabelos mui pretos pelas espáduas 
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas 
Que de nós as muito bem olharmos 
Não tínhamos nenhuma vergonha 

Oswald de Andrade – in: Obras Completas, vol. 7, Poesias Reunidas, 3º edição, 1972, Civilização Brasileira, p. 18 
 

Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e 
compridos pelas costas; e suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de 
as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. 

Fragmento de A Carta, de pero Vaz de Caminha, disponível em www.dominiopublico.gv.br, acessada em 20/12/2011 
 
01. Explique a presença da técnica do ready made usada por Oswald de Andrade no poema as meninas da 

gare: 
 
02. Comente a transformação do fragmento da Carta em poema, considerando sua estrutura: 
 
03. Identifique como Oswald de Andrade transforma o fragmento da Carta em um fato do cotidiano: 
 
04. Comente o novo sentido atribuído à figura feminina pelo poema de Oswald de Andrade: 
 
05. Explique a diferença de visão entre os portugueses ao verem as índias e o eu poético ao ver as meninas da 

gare: 
 
- Leia o texto para resolver as questões 06, 07, 08, 09 e 10. 
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: 
 
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: 


