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01. No poema de Drummond, observa-se uma série de temas explorados na pintura de Cândido Portinari, a saber: o drama dos 
retirantes, a inconfidência mineira, os trabalhadores do garimpo e o trabalho dos seringueiros. Portinari tinha uma grande 
predileção pelos temas sociais, aqui identificados. O único tema que não foi levantado por Drummond é o da pintura indicada 
no item V.

Resposta: B

02. A obra de Cândido Portinari faz referência à importância da produção cafeeira para o Brasil Império e República. Com base na análise 
da obra, nota-se a participação da mão de obra negra na produção do café, que era destinado para a exportação (o trem na imagem 
representa o café, plantado nas fazendas do interior, sendo levado ao porto para ser exportado para a Europa e EUA).

Resposta: A

03. Ao estabelecermos uma relação entre os textos propostos para análise, identificamos aproximações temáticas entre tais textos e as 
características que definiram as escolas literárias na historiografia literária brasileira:

Texto 1 – Aproxima-se da escola romântica pelo tom lírico e metafórico das construções.

Texto 2 – Aproxima-se tematicamente da temática do livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, Pré-modernismo brasileiro.

Texto 3 – Aproxima-se da temática social, presente na segunda fase do Modernismo brasileiro, cujo poeta representativo dessa 
temática foi Carlos Drummond de Andrade.

Resposta: A

04. No texto de Portinari, observa-se uma descrição dos pés dos trabalhadores, destacando a realidade desumana desses homens e 
mulheres vítimas de uma sociedade injusta. Essa descrição encontra seu correspondente na imagem oferecida na alternativa E.

Resposta: E

05. Tanto na fotografia quanto na pintura observamos uma importante função: o documento histórico registrado tanto pela lente 
do fotógrafo quanto pelo olhar do artista. As duas obras produzem efeito estético gerador da reflexão daquele que admira o 
objeto estético. Na pintura, o olhar do artista demarca profundamente a relação que o trabalhador desenvolve com a terra, 
imagem captada pelas formas robustas dos trabalhadores. Vale ressaltar que Portinari foi uma artista que, em sua produção, 
recorreu aos elementos sociais.

Resposta: D
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