


MAR PORTUGUÊS

Fernando Pessoa (in Mensagem,1934)

ÓMar salgado, quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães choraram

Quantos filhos em vão rezaram!

Quantas noivas ficaram por casar

Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.



04. Segundo o poema, para ir sempre adiante é necessário:

a) crer no destino.

b) aceitar a dor.

c) viver com alegria.

d) vencer o sofrimento.

e) objetivar sempre o progresso.



05. Por um processo anafórico (repetição da mesma palavra), a palavra nele

(v. 12) tem como referente no texto:

a) Mar.

b) Deus.

c) Abismo.

d) Perigo.

e) Céu.



06. (PUC-SP) O poema relaciona-se a Portugal, fazendo referência

a) à costa portuguesa que tem quilômetros de terra banhada pelo Oceano Atlântico.

b) às lágrimas derramadas pelo povo português durante o governo militar, causador

de muitas lutas internas.

c) às noivas portuguesas, muito emotivas, e aos soldados de além-mar, muito

sofridos, separados pela distância existente entre Portugal e Brasil.

d) às conquistas malsucedidas dos portugueses em relação aos espanhóis que

também navegaram emmares revoltos.

e) às conquistas dos portugueses na época das grandes navegações, que causaram

sentimento intenso vivido pelo povo.



07. O poema “Mar Português” é composto de duas estrofes uniformes.

Cada estrofe contém seis versos rimados. A nomeação para essa estrutura

estrófica e disposição das rimas, respectivamente, são:

a) setilha / alternadas.

b) oitava / opostas.

c) sextilha / paralelas.

d) décima / emparelhadas.

e) quintilha / continuadas.



08. Depreende-se do poema que:

a) a superação da dor é a superação dos mares.

b) o mar está para conquista, assim como dor está para Bojador.

c) a superação dos perigos do mar, para os portugueses, é símbolo da conquista.

d) Bojador e Céu são elementos positivos, contrastando com dor, perigo e abismo,

elementos negativos.

e) na segunda estrofe, Bojador está para sofrimento, assim como Céu está para

abismo e perigo.



09. O verbo ser, presente do indicativo, no início da primeira estrofe, é retomado

no início e no final da segunda estrofe, transmitindo ao contexto um:

a) sentido incoativo (de iniciar).

b) sentido conclusivo (de concluir).

c) sentido iterativo (de repetir).

d) sentido durativo (de continuar).

e) sentido atemporal (de sem tempo definido).



10. O poemaMar Português à época histórica:

a) séculos XVI e XVII, controle da economia pela burguesa.

b) séculos XVI e XIX, movimento da Igreja para combater o protestantismo.

c) séculos XII e XIII, formação do Estado português.

d) séculos XV e XVI, grandes navegações.

e) século XX, culto à conquista sideral.


