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01. A atmosfera de sensualidade, presente em todo o poema, é reforçada com a personificação da lua em “e a lua beija o seio alvinitente”.

 Resposta: D

02. Nesta questão é apresentado um longo poema de Castro Alves, poeta pertencente à terceira geração da poesia romântica no Brasil. 
Em sua obra, o combate à escravidão, que caracteriza o condoreirismo que marca essa geração poética, também está presente nos 
versos de “A mãe do cativo”. No entanto, não há traços de indianismo nesse poema, o que nos leva a eliminar a primeira afirmativa. 
Já as alternativas restantes são relacionadas à interpretação do poema. Não há no poema qualquer tipo de lamento com relação à 
ausência ou à morte da mãe, com isso elimina-se a terceira afirmativa. Já com relação à segunda afirmativa, que está correta, podemos 
depreender a ironia do sujeito lírico, que aconselha a mãe a ensinar ao filho as regras da sociedade escravocrata, como pode ser notado 
a partir do segundo verso do poema.

 Resposta: B

03. O poema “A Duas Flores”, de Castro Alves, tem como base a união de duas flores a partir do sentimento amor. Ele compara as flores 
a duas pessoas apaixonadas que esperam que esse amor viva para todo o sempre. Então, as ações dos apaixonados são comparadas 
às das flores unidas, o que se desdobra em outras comparações para exaltar a união. Perceba que o termo “unidas” se repete em 
cada estrofe.

 Resposta: B

04. O poema traduz, na sua essência, o ideal de vida que o eu lírico busca, marcada pela união dos amantes tanto na alegria quanto na 
tristeza em face das vicissitudes da existência.

 Resposta: A

05. Segundo a leitura do poema, duas flores estão para as rosas da vida, assim como o galho está para a rama do amor.

 Resposta: C 

06. No primeiro momento, o poeta descreve as duas flores, depois, para lhes ressaltar a união entre elas, ele as compara a um casal de 
rolinhas, a uma tribo de andorinhas etc. Para finalmente expressar sua aspiração (desejo, desiderato), a de querer viver como essa flor.

 Resposta: D

07. De fato, as repetições vocabulares sugerem a ideia de união (o adjetivo “unidas” repete-se quatro vezes no poema e identidade, já 
que o desejo do eu lírico é viver unido com sua amada como essas duas flores. 

 Resposta: A

08. O poema de Castro Alves, “O navio negreiro”, de que faz parte o trecho em análise, é condoreiro ou da terceira geração romântica 
(poesia social), porque é um poema de protesto, por questionar a passividade do povo brasileiro (aí representado pela bandeira inerte) 
diante de injustiças sociais.

 Resposta: E

09. Sousândrade (Joaquim de Sousa Andrade /1833-1902) é um autor excêntrico do Romantismo. “O Guesa” é uma epopeia ameríndia, 
em 13 cantos e em quartetos decassílabos. O herói inca, o “Guesa”, empreende uma aventura que se inicia na Amazônia e se estende 
por toda a América, inclusive na babilônica Wall Street, sede do capitalismo mundial em Nova Iorque. O personagem é a síntese das 
contradições do homem americano, produto do encontro mítico das raças do Eldorado Subequatoriano.

 Resposta: E

10. A obra que conta a história aludida no enunciado da questão é A cachoeira de Paulo Afonso, publicada postumamente em 1876, e 
cujo desfecho é o suicídio do casal negro, que se precipita num barco à voragem da cachoeira.

 Resposta: D
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