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AS SEM-RAZÕES DO AMOR (pág. 10) 
 
01. Escreva um parágrafo em que você COMENTE 
o título do poema, destacando o seu significado e 
o jogo de palavras que nele está presente. 
 
02. Na primeira estrofe, como o eu lírico justifica 
o amor que nutre pela pessoa amada? Qual é a 
razão da existência desse amor? 
 
03. Que figura de linguagem aparece no primeiro 
verso da quarta estrofe do poema? Explique 
como essa figura se constrói. 
 
04. Tendo em vista os versos “Amor é estado de 
graça" (v.5) e “Amor é dado de graça” (v.7), a pa-
lavra GRAÇA assume, respectivamente, os senti-
dos de:  
a) transcendência / gratuidade.   
b) gratuidade / sublimação.  
c) virtude / promiscuidade.  
d) austeridade / graciosidade.  
e) sentimento material / sentimento espiritual. 
 
05. No título do poema, está presente um jogo de 
ideias contrárias que problematiza o amor senti-
mento de muitas razões e de razão alguma. Na 
quarta estrofe, quais são os versos que melhor 
expressam a problematização do sentimento 
amoroso? 
...............................................................................
BALADA DO AMOR ATRAVÉS DAS IDADES (pág. 
18)  
 
06. Justifique o título do poema, explicando com 
que épocas da História da humanidade ele dia-
loga. 
...............................................................................
QUERO ME CASAR (pág. 21) 
 
07. Caracterize brevemente a concepção de amor 
presente no poema. 
 

08. A concepção de amor expressa no poema é 
semelhante à que geralmente predomina na lite-
ratura, na música e nas demais artes? Justifique! 
 
...............................................................................
AMAR (pág. 22) 
 
09. O amor, presença constante na Literatura 
através dos tempos, é tema do poema de Drum-
mond. Explique, com base na terceira estrofe, 
qual foi o tratamento dispensado a esse tema no 
decorrer do texto. 
 
10. No poema “Amar”, destaque da última es-
trofe as três palavras que participam do campo 
do significado de “falta”. 
 
11. São características da linguagem poética de 
Carlos Drummond de Andrade observadas no tra-
tamento da temática do poema: 
a) o discurso cômico e o uso recorrente de gírias. 
b) a idealização sentimental e a estrutura narra-
tiva. 
c) a imparcialidade e a objetividade jornalística. 
d) a subjetividade marcante e as rimas ricas. 
e) o tom reflexivo e a emotividade contida. 
 
12. O poema “Amar” integra a segunda parte, 
“Notícias Amorosas”, do livro Claro enigma, de 
Carlos Drummond de Andrade. Sobre esse po-
ema, assinale a alternativa correta. 
 
a) As indagações repetitivas, nas duas primeiras 
estrofes, reiteram a inviabilidade do amor diante 
de um mundo em que tudo é perecível. 
b) O poeta estabelece uma intensidade da mani-
festação do amor com relação ao belo diferente 
da intensidade do amor dispensado ao grotesco. 
c) Para acentuar a condição inexorável de amar, o 
poema enumera coisas que, por sua concretude 
e delicadeza naturais, justificam o amor que já re-
cebem. 
d) O poema postula uma condição universal, na 
qual se fundem o sujeito, a ação praticada e os 
objetos a que essa ação se dirige. 
e) A última estrofe é a chave explicativa desse so-
neto e reitera a ineficácia do amor diante de um 
mundo caótico e insensível. 


