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01. 
2- No canto II dessa epopeia, por exemplo, o poeta   louva a ausência de cobiça dos índios. Gupeva encanta-se com a beleza da virgem 

em uma gravura. Encantado pela intuição do bárbaro, Diogo (Caramuru) o catequiza, ganhando-lhe, assim, a dedicação. 
3- O poema, além de narrar a expedição das tropas luso-espanholas às Missões Jesuíticas do Sul da América Latina (os Sete Povos do 

Uruguai), é também um canto de louvor à política de perseguição do Marquês de Pombal aos missionários. É dedicado a Mendonça 
Furtado, irmão de Pombal. 

1- Cartas Chilenas são poemas satíricos, em versos decassílabos brancos, que circularam em Vila Rica poucos anos antes da Inconfidência 
Mineira, em 1789. Revelando seu lado satírico, num tom mordaz, agressivo, jocoso, o poeta satiriza a mediocridade administrativa, 
os desmandos do governador de Minas e a Independência do Brasil. 

 Resposta: A

02. A obra O Uraguai, de Basílio da Gama, constitui uma crítica à Igreja, que, necessariamente, reflete o caráter de apoio por parte do 
autor ao posicionamento do Marquês de Pombal em face dessa Instituição. O poema como um todo, segundo a crítica, revela relação 
com o primeiro movimento romântico, que também faz o uso do nativismo, especialmente na figura do índio. O poema que segue, de 
fato, a estrutura camoniana e que é considerado também um épico árcade é Caramuru, de Santa Rita Durão. Por último, os exércitos 
português e espanhol lutam, em verdade, juntos, contra os índios, que estão sendo liderados pelos jesuítas.

 Resposta: C

03. A alternativa E é a única que não se aplica ao Arcadismo, pois o Racionalismo (mitologia greco-romana) adotado por essa escola 
literária não deixa espaço para a penetração da tendência mística e religiosa, que foi explorada posteriormente no Romantismo. 

 Resposta: E

04. O Arcadismo não é posterior ao Romantismo, mas anterior. A autoria das Cartas Chilenas é atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, não 
a Cláudio Manuel da Costa.  O Uraguai foi escrito por  Basílio da Gama e não constitui único poema épico do Arcadismo, já que o 
Caramuru, de Santa Rita Durão, também é um poema épico dessa escola literária. O uso exacerbado da linguagem figurada, das 
contradições e dos contrastes não constitui característica árcade, mas barroca. 

 Resposta: B

05. As três primeiras informações aplicam-se ao poeta árcade Cláudio Manuel da Costa, introdutor do Arcadismo entre nós, com suas 
Obras Poéticas, ao passo que a última refere-se a Basílio da Gama, autor de O Uraguai.

 Resposta: C

06. Não se pode afirmar que o Arcadismo teve em Cláudio Manuel da Costa o representante que recusou a motivação bucólica e os 
modelos camonianos, o que coube a Basílio da Gama, o autor de O Uraguai, a que ninguém pode negar evidente originalidade.

 Resposta: B

07. As Cartas Chilenas são poemas satíricos que circularam anonimamente por Vila Rica pouco antes da Inconfidência Mineira. Nelas, 
Critilo, o próprio Tomás Antônio Gonzaga, morador de Santiago do Chile (Vila Rica) satirizou o governador Luís Cunha Meneses, o 
Fanfarrão Minésio, cujos desmandos administrativos e morais criticou.

 Resposta: D

08. O excerto de Antonio Candido e Aderaldo Castelo refere-se às características do Arcadismo, a que não pertence Manuel Botelho de 
Oliveira, autor ligado ao Barroco.

 Resposta: D

09. O Tratado de Madri (1750) determinava uma troca de territórios: os portugueses que se encontravam na colônia de Sacramento (hoje 
parte do Uruguai) deveriam desocupar a região e instalar-se nos sete povoados, chamados “Sete Povos”, pertencentes a Portugal e 
ocupados por índios. Em troca, a Espanha teria soberania sobre as Tordesilhas. Ocorre que os indígenas que ocupavam esses povoados, 
provavelmente influenciados pelos jesuítas, não queriam passar ao domínio português. Diante do impasse, os governos português e 
espanhol uniram-se para intervir militarmente na região. Foram necessárias duas investidas para que conseguissem seu objetivo – a 
segunda das quais narrada em O Uraguai. Essas lutas ocasionaram a morte de alguns milhares de índios e constituem um dos principais 
genocídios verificados no país, o genocídio dos Sete Povos das Missões. Dessa forma, está correta a opção A. As demais estão erradas: 
O Uraguai não é precursora de Obras Poéticas; apesar de haver no poema valorização da paisagem brasileira, esta não inclui descrições 
do Ceará e da Bahia; Diogo Álvares Correia e Moema não pertencem ao Uraguai, mas ao Caramuru.

 Resposta: A
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10. Caramuru conta a história do descobrimento e da conquista da Bahia por Diogo Álvares Correia, português que naufragou na região. 
A exaltação da paisagem brasileira, dos recursos naturais, das tradições e dos costumes indígenas dá ao poema os traços nativistas 
que serão desenvolvidos pelos indianistas românticos. Ao contrário de Basílio da Gama, Santa Rita Durão era padre e sua narrativa 
tem uma inspiração religiosa. A rigor, Caramuru é a apologia do trabalho de colonização e de catequese do europeu. Mesmo não 
sendo padre, Diogo Álvares, como um herói camoniano, está interessado em conduzir o índio ao caminho do cristianismo e dilatar as 
terras do Império. O episódio da morte de Moema é a parte mais dramática do poema: diante da partida de Diogo com Paraguaçu à 
Corte francesa, ela se desespera e entra no mar para impedir a viagem dele, mas morre agarrada ao leme da nau, antes vociferando 
contra o herói, chamando-o de ingrato e cruel. O poema em apreço não emprega o verso branco (sem rima) como ocorre com  
O Uraguai (este poema não emprega estrofes e seus versos são decassílabos brancos). Como já assinalamos, Caramuru segue o modelo 
camoniano: divisão em dez cantos, todos compostos em oitava rima (ABABABCC). Caramuru, como O Uraguai, apresenta, em meio à 
narrativa épica, momentos líricos de significativa beleza, nos quais, ao lado de aspectos próprios da cultura indígena, aparece o tema 
universal da morte por amor, pois, nessa obra de Durão, Moema se deixa morrer por amor a Diogo, como Lindoia, em O Uraguai se 
deixa picar mortalmente por uma serpente por amor ao seu falecido Cacambo, para não casar com Baldeta. No Caramuru não há 
alarido da glória bélica, mas no Uraguai, em que o destino de Moema ganha dimensão dramática em face da partida do herói (Diogo) 
e sua eleita (Paraguaçu).

 Resposta: E
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