
 

 

TM 20 - 2ª SÉRIE - SINVAL – LITERATURA 
 

Leia o texto para resolver as questões 01 a 05. 
 
Os Ombros Suportam o Mundo 
 
Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus. 
Tempo de absoluta depuração. 
Tempo em que não se diz mais: meu amor. 
Porque o amor resultou inútil. 
E os olhos não choram.  
E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 
E o coração está seco 
 
Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 
Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 
mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 
És todo certeza, já não sabes sofrer. 
E nada esperas de teus amigos. 
 
Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 
Teus ombros suportam o mundo 
e ele não pesa mais que a mão de uma criança.  
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 
provam apenas que a vida prossegue 
e nem todos se libertaram ainda. 
Alguns, achando bárbaro o espetáculo, 
prefeririam (os delicados) morrer. 
Chegou um tempo em que não adianta morrer. 
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 
A vida apenas, sem mistificação. 

Carlos Drummond de Andrade 
 
01. O eu no espelho do tu é um recurso característico da poesia cubista, que o poeta assimilou. Evita o lirismo, 

o sentimentalismo. Identifique esse recurso no poema. 
 
02. Se o poema evidencia a segunda pessoa, qual a função da linguagem predominante? Justifique. 
 
03. Identifique as imagens da primeira estrofe que traduzem a ideia de que o indivíduo tem de enfrentar a 

dura realidade. 
 
04. Comente a crítica do eu poético, na terceira estrofe, à realidade que o cerca. 
 
05. Diferencie a postura do eu poético diante da vida e da morte, relacionando-a aos poetas do byronismo. 
 
Leia o texto para resolver as questões 06 e 07. 

 
MENSAGEM À POESIA  
 
Não posso  
Não é possível  
Digam-lhe que é totalmente impossível  
Agora não pode ser  
É impossível  
Não posso. 
  
Digam-lhe que estou tristíssimo, mas não posso ir esta noite ao seu encontro.  
Contem-lhe que há milhões de corpos a enterrar  
Muitas cidades a reerguer, muita pobreza pelo mundo  
Contem-lhe que há uma criança chorando em alguma parte do mundo  
E as mulheres estão ficando loucas, e há legiões delas carpindo  
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A saudade de seus homens: contem-lhe que há um vácuo  
Nos olhos dos párias, e sua magreza é extrema; contem-lhe  
Que a vergonha, a desonra, o suicídio rondam os lares, e é preciso reconquistar a  
vida.  
Façam-lhe ver que é preciso eu estar alerta, voltado para todos os caminhos  
Pronto a socorrer, a amar, a mentir, a morrer se for preciso.  
........................................................................................................................................... 
 

Vinícius de Moraes, Antologia poética.  
 
06. No trecho, o poeta expõe alguns dos motivos que o impedem de ir ao encontro da poesia. A partir da 

observação desses motivos, procure deduzir a concepção dessa poesia ao encontro da qual o poeta não 
poderá ir: como se define essa poesia? quais suas características principais? Explique sucintamente. 

 
07. Na “Advertência”, que abre sua Antologia poética, Vinícius de Moraes declarou haver “dois períodos 

distintos”, ou duas fases, em sua obra. Considerando-se as características dominantes do trecho, a qual 
desses períodos ele pertence? Justifique sua resposta. 

 
Leia o texto para resolver as questões 08 a 10. 

 
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 
 
08. Comente os motivos de a rosa representar na Arte símbolo de vida efêmera, fugaz. 
 
09. Destaque do poema o momento em que a poeta enfatiza a certeza da transcendência: 
 
10. Por usar símbolos e trabalhar o caráter transcendental da vida, a poesia de Cecília Meireles associa-se a 

que movimento poético anterior? 
 
 
 
 


