
 

 

TM 27 - 2ª SÉRIE - SINVAL – LITERATURA 
 
- Leia o texto para resolver as questões 01 a 05. 
 

O filho do século 
 
Nunca mais andarei de bicicleta 
Nem conversarei no portão 
Com meninas de cabelos cacheados 
Adeus valsa "Danúbio Azul" 
Adeus tardes preguiçosas 
Adeus cheiros do mundo sambas 
Adeus puro amor 
Atirei ao fogo a medalhinha da Virgem 
Não tenho forças para gritar um grande grito 
Cairei no chão do século vinte 
Aguardem-me lá fora 
As multidões famintas justiceiras 
Sujeitos com gases venenosos 
É a hora das barricadas 
É a hora da fuzilamento, da raiva maior 
Os vivos pedem vingança 
Os mortos minerais vegetais pedem vingança 
É a hora do protesto geral 
É a hora dos voos destruidores 
É a hora das barricadas, dos fuzilamentos 
Fomes desejos ânsias sonhos perdidos,  
Misérias de todos os países uni-vos 
Fogem a galope os anjos-aviões 
Carregando o cálice da esperança 
Tempo espaço firmes porque me abandonastes. 

Murilo Mendes 
 
01. Nos versos iniciais, Murilo Mendes nega o lirismo tradicional. Explique, justificando com o texto. 
 
02. A partir do verso 09, o poeta assume sua nova postura poética. Defina-a. 
 
03. Comente os fatos históricos, referidos no poema, que provocaram a mudança de postura do eu poético. 
 
04. Destaque do poema os versos em que ocorre a presença simultânea do Cristianismo e do marxismo. 
 
05. Relacione o último verso com a postura do eu-lírico no poema.  
 
- Leia o texto para resolver as questões 06 a 10. 
 

Mulher proletária 
 

Mulher proletária — única fábrica 
que o operário tem, (fabrica filhos) 
tu 
na tua superprodução de máquina humana 
forneces anjos para o Senhor Jesus,  
forneces braços para o senhor burguês. 
Mulher proletária,  
o operário, teu proprietário 
há de ver, há de ver: 
a tua produção, 
a tua superprodução, 
ao contrário das máquinas burguesas 
salvar o teu proprietário. 

Jorge de Lima 
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06. O poema abre com uma metáfora, identifique e explique-a. 
 
07. Explique o quinto verso, considerando a cultura popular. 
 
08. O poema segue a estrutura clássica ou a modernista? Justifique. 
 
09. Considerando o contexto do poema, primeira metade do século XX, explique o sentido dos dois últimos 

versos. 
 
10. Destaque do poema expressões que justificam a influência do pensamento marxista. 
 


