
ITEM GRAU GABARITO COMPETÊNCIA HABILIDADE 
07 MÉDIA B 5 15 
08 FÁCIL D 5 15 
12 MÉDIA D 5 16 
24 MÉDIA B 5 15 
25 FÁCIL E 6 19 
28 MÉDIA B 5 16 

 
QUESTÃO 07 
ALTERNATIVA B 
JUSTIFICATIVA: A Carta, que também faz parte da Literatura Portuguesa, possui um considerável valor literário, isso 
porque Caminha, ao longo de seu texto, abandonou as formalidades, como os pronomes de tratamento e também 
a referência direta ao rei. Podemos observar que ele também dirigiu-se ao leitor mais geral, preocupando-se em 
descrever com detalhes a nova terra e seus nativos. Além da simples descrição objetiva, é possível notar momentos 
de subjetividade, provavelmente um resultado da emoção de quem vê algo novo pela primeira vez. 
 
QUESTÃO 08 
ALTERNATIVA D  
JUSTIFICATIVA: A carta de Pero Vaz de Caminha ressalta a importância da catequese dos índios para os 
portugueses. Dentre as justificativas da posse e colonização das terras descobertas no Atlântico, a catequização dos 
povos ameríndios era a mais importante. A catequização de novos povos também fazia parte da estratégia da Igreja 
católica de aumentar seu número de féis, em um momento que o protestantismo crescia na Europa. 
 
QUESTÃO 12 
ALTERNATIVA D  
JUSTIFICATIVA: Pelo trecho citado, percebe-se que os estrangeiros achavam os nativos ingênuos, pois estes 
trocavam coisas valiosas por outras sem valor algum, e tinham uma visão unilateral e absoluta no que diz respeito 
aos valores. Na realidade a troca era equitativa, já que os indígenas trocavam objetos de utilidade (como 
ferramentas, por exemplo) ou simbólicos (adornos) para eles por objetos de utilidades (alimentos, etc.) ou 
simbólicos (adornos indígenas) para os viajantes. 
 
QUESTÃO 24 
ALTERNATIVA B   
JUSTIFICATIVA: O texto trata da efemeridade das coisas do mundo. O poeta utiliza como exemplo da efemeridade 
das coisas o sol que não dura mais que um dia, a noite que segue a luz, a beleza que acaba em tristes sombras e a 
alegria que se transforma em tristeza. O poeta trabalha com o pessimismo, uma visão negativa do mundo e acentua 
os contrastes com antíteses. Na segunda estrofe, a dúvida, só contendo perguntas sem respostas. E nas últimas 
estrofes é expressa a passagem do tempo que tudo destrói por paradoxos, onde o poeta funde os opostos. 
 
QUESTÃO 25 
ALTERNATIVA E 
JUSTIFICATIVA: “A firmeza somente na inconstância.”, paradoxo que remete a ideia de que não é possível ser firme 
e inconstante ao mesmo tempo, é a própria inconstância. 
 
QUESTÃO 28 
ALTERNATIVA B 
JUSTIFICATIVA: Neste poema, podemos perceber uma relação de opostos, existe a presença, de um lirismo amoroso 
muito grande, e a mistura do desejo carnal, em que a mulher mulata/negra é representada com erotismo, objeto 
de desejo, para uma possível conquista por parte de algum senhor, com quem, já possuiu algum caso amoroso, pois 
há tentativa de reconquista-la. Neste poema, Gregório de Matos trata da mulher negra, e deixa evidente a imagem 
de uma mulher capaz de despertar o desejo carnal, e os extintos dos homens, confirmando uma prática bastante 
comum na época do Brasil-Colônia, as negras usadas como objetos pelos seus senhores, e a exaltação de seus 
atributos físicos, revelando-se como impura, servia apenas para agradar seus senhores, e tornarem-se suas 
amantes, ficando numa posição de inferioridade, suja e prostituta, perante a sociedade. 


