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01. Nesse trecho de um soneto de Cláudio Manuel da Costa, introdutor do Arcadismo brasileiro, o autor se apresenta  como um pastor 
situado no espaço bucólico da Arcádia. Ele afirma “sou pastor; não te nego” e se coloca como EU efetivo desse discurso. No contrato 
proposto pelo soneto, o EU se representa discursivamente como um pastor, um pastor residente no lírico país da Arcádia, dirigida a 
um confidente pressuposto pelo eu lírico. Entretanto, sabemos que, fora desse universo discursivo, o autor endereça suas queixas a 
um leitor externo ao poema, mesmo que esse receptor seja, aparentemente, ignorado. Cláudio também assinala linguisticamente o 
TU envolvido na enunciação, usando a colocação pronominal e a devida conjugação dos verbos: Sou pastor; não te nego; os meus 
montados / São esses que aí vês. 
Desse modo, o Arcadismo é a escola em que se enquadra o trecho em exame, por conter as características fundamentais dessa escola: 
a natureza, a vida simples e pastoril.

Resposta: B

02. Esteticamente, pela referência, na última estrofe do poema, à transformação do pranto em alegria, representa-se o Brasil-Colônia. 
O seu tema central  é apresentado logo na primeira estrofe, com a oposição entre o refinamento da Corte (com seu traje  
“rico e fino”) e a rusticidade da Colônia (associada a “montes” e “outeiros”). Tal quadro pode ser associado às relações entre a 
metrópole portuguesa e sua colônia em terras americanas. No século XVIII, o luxo da corte lusitana era sustentado pelo ouro que saía 
do Brasil, o que descontentava parte da elite colonial, interessada em manter a riqueza em suas mãos. Um dos episódios culminantes 
dessa disputa foi a Conjuração Mineira de 1789, na qual esteve envolvido o poeta Cláudio Manoel da Costa. Em sua obra, essa 
oposição aparece — entre outras maneiras — na imagem do contraste que se estabelece entre o refinamento artístico europeu e a 
timidez cultural da colônia. Os “montes” e “outeiros” referidos na primeira estrofe associam-se à Colônia, e não à Metrópole, como 
afirma a alternativa A. São elementos que compõem um cenário construído a partir de um amálgama de elementos da natureza 
brasileira com aqueles inspirados na idealização pastoril de matriz europeia, seguindo mais de perto as convenções estéticas árcades 
do que o desejo de registro “realista” afirmado em C. O atraso em que se encontrava a Colônia não permite falar em uma “relação 
de vantagem” desta sobre a Metrópole (o que torna inválida a alternativa D; nem se pode dizer que esse atraso encontre expressão, 
no poema, nos “afetos de alegria” da última estrofe (invalidando a alternativa E).

Resposta: B

03. 
A) (Verdadeiro) – Esta informação está conforme leitura da obra. 
B) (Verdadeiro) – Observe os adjetivos que caracterizam os indígenas, bem como seus atos, exemplos de coragem. 
C) (Verdadeiro) – Como na Ilíada, na Odisseia e n’Os Lusíadas, o herói de O Uraguai (no excerto, Tatu-Guaçu, Caitutu e Sepé) é retratado 

em toda sua glória física (‘altivo e forte’) e moral (‘forçando os seus co’exemplos e co’as palavras’). 
D) (Falso) – Basílio da Gama conseguiu inovar o épico tradicional. Quanto à estrutura, a obra se afasta de Os Lusíadas, de Camões, 

embora, em várias passagens, renda homenagens ao autor português. O poema é composto de cinco cantos escritos em 
versos decassílabos brancos e sem divisão de estrofes, mas as partes tradicionais da epopeia estão presentes: proposição, 
invocação, dedicatória, narração e epílogo. Já a epopeia Os Lusíadas é composta por dez cantos, 1102 estrofes de oito versos  
(rigorosamente decassílabos) cada uma, todas obedecendo ao esquema de rimas ABABABCC (oitava rima) e totalizando em 8816 versos. 

E) (Verdadeiro) – Estes são, de fato, os pressupostos da estética árcade no Brasil.

Resposta: C

04. Conforme leitura da obra:
I. Incorreta: as tropas luso-espanholas lutavam contra “o povo rude” e contra os jesuítas que o subjugavam, com o intento de 

construir um “império”. 
II. Correta: “o herói” – verso 6. 
III. Incorreta: neste canto inicial, o poeta descreve o cenário dos campos após a sangrenta batalha; seu olhar recai, com simpatia, 

sobre o indígena, sobretudo Sepé – por sua bravura –, em outras passagens do épico. 
IV. Correta: último verso.

Resposta: C

05. No poema de Basílio, predominam as características do gênero épico, uma vez que em tal obra destaca-se a ação heroica do 
indígena, retratado como guerreiro.

Resposta: C
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