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01. A exaltação da terra natal – o nacionalismo – é evidente na primeira estrofe, sobretudo no terceiro e quarto versos; a nostalgia e o 
saudosismo podem ser notados no título do texto e na última estrofe; o tratamento do tema de forma emotiva se revela na segunda 
estrofe.

 Resposta: B

02. Na alternativa D, está subentendida a forma verbal “tem”, de acordo com o contexto:
 “Nosso  céu tem mais estrelas / Nossas várzeas têm mais fl ores / Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida (tem) mais amores”.

 Resposta: D

03. “I-Juca-Pirama” é um poema épico-dramático, cuja força maior, se apreendida na perspectiva do velho guerreiro, traduz-se na maldição 
que este lança contra o fi lho covarde. Tal injúria, contudo, acentua a tensão que se estabelece desde o início, entre o valor social da 
coragem e o amor fi lial, que se circunscreve no âmbito familiar. No poema “I-Juca-Pirama”, o embate, que permeia sua trajetória, é 
efetuado entre uma identidade tribal e um sentimento fi lial expresso pelo indígena condenado à morte.

 Síntese do poema:
 “I-Juca-Pirama” é um poema épico que relata a história de um guerreiro tupi, aprisionado por uma tribo antropófaga dos Timbiras e 

que, sacrifi cando a sua honra ao pedir clemência na hora da morte, prefere passar por covarde para cuidar do seu pai, velho, doente 
e cego. O pai, ao rever o fi lho e ao cheirar a tinta com que este está ungido para efeitos de sacrifício, e perceber a calva de prisioneiro, 
fi ca envergonhado da covardia do fi lho e envia-o de volta para a tribo Timbira.

 O guerreiro leva seu pai consigo para presenciar a consumação do ritual. Contudo, muito triste e consumido pela vergonha do fi lho 
fi ca o velho ao ouvir do chefe Timbira que eles não o desejavam mais porque havia provado ser covarde e não digno de ser sacrifi cado.

 O pai pragueja uma sequência de desgraças para o fi lho, que manchara a honra e o nome na raça Tupi. O fi lho, não podendo suportar 
o ódio do pai, se enche de valentia e, num súbito ato, declara ataque a toda a tribo Timbira. O cego reconhece o brado do fi lho, e 
ouvindo os barulhos da que se formou, entendeu que o fi lho lutava com bravura.

 A confusão acabou quando o chefe Timbira gritou:
 “— Basta, guerreiro ilustre! Assaz lutaste, E para o sacrifício é mister forças. —”
 Ouvindo isso, o velho Tupi caiu em choro copioso. Choro de alegria.
 O caso virou história contada nas noites por um velho Timbira, o que justifi ca a tendência de voltar-se para o passado em tom heroico, 

segundo os ditames do gênero épico.

 Resposta: C

04. Presente em muitos poemas do autor, a natureza é a tônica em “Quadras da minha vida”, em que sobressai um eu lírico que recorda 
fatos de um tempo em que ele sentia prazer nas coisas simples da vida, como a contemplação do sol brilhante, da noite e da aurora 
cintilante, das nuvens e do barulho das águas jorrando de uma fonte.

 Resposta: B

05. Os versos indianistas da primeira geração, especialmente de Gonçalves Dias, não exploram a liberdade formal característica do 
Romantismo. Eles são marcados pelo controle da métrica e pela escolha das rimas, revelando o apego ao equilíbrio na forma de 
expressão; outro recurso de linguagem utilizado com frequência é uma delicada caracterização da natureza brasileira e exaltação do 
indígena, o que evidencia o caráter nacionalista da primeira geração romântica.

 Resposta: A
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