
 

 

TM 26 – 2ª SÉRIE – SINVAL – LITERATURA 
 

01. Leia. 
Romance XXXIV ou de Joaquim Silvério 

 
Melhor negócio que Judas 
fazes tu, Joaquim Silvério: 

que ele traiu Jesus Cristo, 
tu trais um simples Alferes. 
Recebeu trinta dinheiros... 
-- e tu muitas coisas pedes: 

pensão para toda a vida, 
perdão para quanto deves, 
comenda para o pescoço, 
honras, glória, privilégios. 
E andas tão bem na cobrança 

que quase tudo recebes! 
Melhor negócio que Judas 
fazes tu, Joaquim Silvério! 
Pois ele encontra remorso, 

coisa que não te acomete. 
Ele topa uma figueira, 
tu calmamente envelheces, 
orgulhoso impenitente, 

com teus sombrios mistérios. 
(Pelos caminhos do mundo, 
nenhum destino se perde: 
há os grandes sonhos dos homens, 
e a surda força dos vermes.)  

Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. 

 

À vista dos traços estilísticos, é correto afirmar que o texto de Cecília Meirelles 
a)  representa grande inovação na construção dos versos, marcando-se sua obra por experimentalismo 

radical da linguagem e referência a fontes vivas da língua popular. 
b)  é despida de sentimentalismo e pautada pelo culto formal expresso na riqueza das rimas e na temática 

de cunho social. 
c)  simula um diálogo, adotando linguagem na qual predomina a função apelativa, e opta por versos 

brancos, de ritmo popular (caso dos versos de sete sílabas métricas). 
d)  expressa sua eloquência na escolha de temática greco-romana e nas tendências conservadoras típicas 

do rigor formal de sua linguagem. 
e)  é de tendência descritiva e heroica, adotando a sátira para expressar a crítica às instituições sociais 

falidas. 

 
02. Leia o poema abaixo transcrito, de Cecília Meireles, para responder a questão 

O principiante 
  

Sua mão mal se movimenta,  
custa a escorregar pela mesa,  
caracol no jardim da ciência,  
desenrolando letra a letra  
a obscura linha de seu nome.  

 
Ah, como é leve o átomo puro,  
e ágil o equilíbrio do mundo,  
e rápido, e célere, o curso  

e o céu, do destino de tudo!  
 
Mas na terra o pálido aluno  
Devagar escreve o seu nome.  
MEIRELES, Cecília. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar S/A, 1987. p. 357 
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O poema acima aborda, especialmente:  
a) o ato de criação do mundo.  

b) a consolidação do saber.  
c) o processo de aprendizagem. 
d) a leitura do mundo científico.  
e) a oposição entre ciência e linguagem. 

 
03. Leia. 

Reinvenção 
 

A vida só é possível 
reinventada. 
 
Anda o sol pelas campinas 
e passeia a mão dourada 

pelas águas, pelas folhas. . . 
 
Ah! tudo bolhas 
que vêm de fundas piscinas 

de ilusionismo . . . — mais nada. 
 
Mas a vida, a vida , a vida 
a vida só é possível 

reinventada. [...] 
Cecília Meireles 

 
Podemos dizer que, nesse trecho de um poema de Cecília Meireles, encontramos traços de seu estilo  
a)  sempre marcado pelo momento histórico. 

b)  ligado ao vanguardismo da geração de 22. 
c) inspirado em temas genuinamente brasileiros. 
d)  vinculado à estética simbolista. 
e)  de caráter épico, com inspiração camoniana. 

 
04. Com o próprio título indica, no Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, os romances têm como 

referência nuclear já frustrada rebelião na Vila Rica do Século XVIII. No entanto, deve-se reconhecer que: 
a)  A base histórica utilizada no poema converte-se no lirismo transcendente e amargo que caracteriza as 

outras obras da autora. 

b)  As intenções ideológicas da autora e a estrutura narrativa do poema emprestam ao texto as virtudes 
de uma elaborada prosa poética. 

c)  A imaginação poética dá à autora a possibilidade de interferir no curso dos episódios essenciais da 
rebelião, alterando-lhes o rumo. 

d)  A matéria histórica tanto alimenta a expressão poética no desenvolvimento dos fatos centrais quanto 
motiva o lirismo reflexivo. 

e)  A preocupação com a fidedignidade histórica e com o tom épico atenua o sentimento dramático da 
vida, habitual na poesia da autora. 

 
Leia o excerto extraído do poema Balada Feroz, de Vinícius de Moraes, para responder as questões 05 e 
06. 

 
(...) Lança o teu poema inocente sobre o rio venéreo engolindo as cidades 

Sobre os casebres onde os escorpiões se matam à visão dos amores miseráveis 
Deita a tua alma sobre a podridão das latrinas e das fossas 
Por onde passou a miséria da condição dos escravos e dos gênios. (...) 
Amarra-te aos pés das garças e solta-as para que te levem  

E quando a decomposição dos campos de guerra te ferir as narinas, lança-te sobre a  
cidade mortuária  
Cava a terra por entre as tumefações e se encontrares um velho canhão soterrado,  
volta  

E vem atirar sobre as borboletas cintilando cores que comem as fezes verdes das  
estradas.  
(...) 
Suga aos cínicos o cinismo, aos covardes o medo, aos avaros o ouro  
E para que apodreçam como porcos, injeta-os de pureza! 

E com todo esse pus, faz um poema puro  
E deixa-o ir, armado cavaleiro, pela vida 
E ri e canta dos que pasmados o abrigarem 
E dos que por medo dele te derem em troca a mulher e o pão. 



Exercícios Complementares 
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Canta! canta, porque cantar é a missão do poeta 
E dança, porque dançar é o destino da pureza 
Faz para os cemitérios e para os lares o teu grande gesto obsceno 
Carne morta ou carne viva – toma! Agora falo eu que sou um! 

Vinícius de Moraes, Antologia Poética.  

São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 51-53. 

 
05. Como é próprio do modernismo poético, os versos acima contrariam a linguagem mais depurada e as 

imagens mais elevadas da lírica tradicional. Como podemos definir as imagens predominantes em Balada 

feroz? A que se referem tais imagens?  
 
06. Qual é o papel da poesia e do poeta diante da realidade representada? 
 
Leia o poema para responder as questões 07 e 08. 

Aquarela 
 
Mulheres sólidas passeiam no jardim molhado da chuva, 
o mundo parece que nasceu agora, 

mulheres grandes, de coxas largas, de ancas largas, 
talhadas para se unirem a homens fortes. 
A montanha lavada inaugura toaletes novas 
pra namorar o sol, garotos jogam bola. 

A baía arfa, esperando repórteres... 
Homens distraídos atropelam automóveis, 
acácias enfiam chalés pensativos pra dentro das ruas, 
meninas de seios estourando esperam o namorado na janela. 
estão vestidas só com uma blusa, cabelos lustrosos 

saídos do banho e pensam longamente na forma 
do vestido de noiva: que pena não ter decote! 
Arrastarão solenemente a cauda do vestido 
até a alcova toda azul, que finura! 

A noite grande encherá o espaço 
e os corpos decotados se multiplicarão em outros. 

Murilo Mendes 

 
O título do poema de Murilo Mendes poderia ser explicado a partir de qualquer uma das definições abaixo: 

Aquarela: 
1.  Massa com pigmento de várias cores, que se deve dissolver em água para reduzi-la a tinta; 
2.  Técnica de pintura (...) na qual o aquarelista deve trabalhar rapidamente, sem se deter em minúcias e 

sem poder sobrepor a tinta para retoques; 

3.  (fig.) Visão alegre ou otimista de uma época, uma situação, um lugar, etc. 
 
07. Escolha um dos significados da palavra aquarela e explique a escolha desse título para o poema. 
 

08. Em Aquarela, o verso “o mundo parece que nasceu agora” concentra algumas imagens poéticas que são 
recorrentes no poema todo. Explicite duas dessas imagens e encontre em outros versos do poema 
expressões que reflitam essas imagens. 

 
UNICAMP: Os dois poemas que se seguem, do poeta mineiro Murilo Mendes (1901-1975), datam de sua 

fase modernista inicial. 
 

Os dois lados 
 

Deste lado tem meu corpo 
tem o sonho 
tem a minha namorada na janela 
tem as ruas gritando de luzes e movimentos 

tem meu amor tão lento 
tem o mundo batendo na minha memória 
tem o caminho para o trabalho 
Do outro lado tem outras vidas vivendo da minha vida 
tem pensamentos sérios me esperando na sala de visita 

tem minha noiva definitiva me esperando com flores na mão 
tem a morte, as colunas da ordem e da desordem 
 
Amostra da poesia local 
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Tenho duas rosas na face, 
Nenhuma no coração. 

No lado esquerdo da face 
Costuma também dar alface, 
No lado direito não. 

 

09. O que Amostra da poesia local tem em comum com Os dois lados? Em que aspectos os dois poemas 
divergem? 

 
10. Quais os recursos formais (estilo, métrica) que aparecem exclusivamente no segundo poema? 

 


