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- Leia o texto para resolver as questões 01 a 05. 
 

A rosa de Hiroxima 
 

Pensem nas crianças 
Mudas telepáticas 
Pensem nas meninas 
Cegas inexatas 
Pensem nas mulheres 
Rotas alteradas 
Pensem nas feridas 
Como rosas cálidas 
Mas oh não se esqueçam 
Da rosa da rosa 
 
Da rosa de Hiroxima 
A rosa hereditária 
A rosa radioativa 
Estúpida e inválida 
A rosa com cirrose 
A antirrosa atômica 
Sem cor sem perfume 
Sem rosa sem nada. 

Vinicius de Moraes, Antologia poética 
 
01. Fuvest: Neste poema,  

a) a referência a um acontecimento histórico, ao privilegiar a objetividade, suprime o teor lírico do texto. 
b) parte da força poética do texto provém da associação da imagem tradicionalmente positiva da rosa a 

atributos negativos, ligados à ideia de destruição. 
c) o caráter politicamente engajado do texto é responsável pela sua despreocupação com a elaboração 

formal. 
d) o paralelismo da construção sintática revela que o texto foi escrito originalmente como letra de canção 

popular. 
e) o predomínio das metonímias sobre as metáforas responde, em boa medida, pelo caráter concreto do 

texto e pelo vigor de sua mensagem. 
 
02. Fuvest: Dentre os recursos expressivos presentes no poema, podem-se apontar a sinestesia e a aliteração, 

respectivamente, nos versos  
a) 2 e 17.  
b) 1 e 5.  
c) 8 e 15. 
d) 9 e 18.  
e) 14 e 3 

 
03. Identifique o elemento da comunicação e a função da linguagem que o poema Rosa de Hiroxima evidencia: 
 
04. Comente, tendo como referência o poema de Vinícius de Moraes: o poeta agora não canta mais o 

sentimento do eu, mas o sentimento do mundo: 
 
05. A estrutura do poema retoma a medida velha do Trovadorismo, a medida nova do Classicismo ou a 

liberdade poética modernista? Justifique. 
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- Textos para as questões 06, 07 e 08. 
 

 
 

 
Tarsila do Amaral, Cuca e Operários, imagens disponíveis em: http://studiodesignando.blogspot.com.br/2012/03/tarsila-do-amaral.html e  

http://universosdarte.blogspot.com.br/2011/04/tarsila-do-amaral.html, acessadas  
em20/01/2012 

 



Exercícios Complementares 
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06. Observe os motivos do quadro Cuca e identifique os motivos folclóricos e o tom das cores. 
 
07. Agora faça a leitura da tela Operários e identifique o caráter social que ele apresenta. 
 
08. Pesquise sobre a vida e a época da pintora Tarsila do Amaral e comente a mudança que provocou a 

guinada em sua pintura: 
 
- Texto para as questões 09 e 10. 
 

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 
 
09. Identifique e explique o paradoxo que o poema apresenta: 
 
10. 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: 
 


