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1 - A Mensagem estrutura-se dentro da concepção simbólica do círculo perfeito: 
 

A) é una numa organização bipartida: "Brasão" e "O Encoberto". 

B) é una numa organização tripartida: "Brasão", "Mar Português" e "O Encoberto". 
C) é una numa organização tripartida: "Mar Português", "O Encoberto" e "Brasão 

 
2 - Fernando Pessoa, na Mensagem, procura: 
 

A) anunciar um novo império. O "intenso sofrimento patriótico" leva-o a antever um 

império material. 
B) anunciar um novo império civilizacional. O "intenso sofrimento patriótico" leva-o a 

antever um império que se encontra para além do material. 
C) anunciar um novo império civilizacional, resultante das descobertas e das vitórias 

alcançadas. 

 
3 - No poema “D. Dinis”, realçando a importância das letras e da cultura, Fernando   
     Pessoa: 
 

A) Critica o papel do rei-poeta, que sonhou e que lançou as sementes dos 

Descobrimentos. 
B) Destaca o papel do rei-poeta, que sonhou e que concretizou o sonho, lançando as 

sementes da literatura portuguesa. 
C) Destaca o papel do rei-poeta, que sonhou e que concretizou o sonho, lançando as 

sementes dos Descobrimentos. 

 
4 - A obra Mensagem foi 
 

A) apresentada a concurso ao prémio Antero de Quental. 
B) apresentada a concurso ao prémio Fernando Pessoa. 
C) publicada sem ter sido apresentada a nenhum concurso. 

 
 
 



5 - A obra Mensagem (1934) constitui uma sucessão de 
 

A) Longos poemas sobre figuras ou momentos da nossa história literária. 
 
B) Breves poemas sobre todas as figuras e todos os momentos da nossa história. 

 
C) Breves poemas sobre figuras ou momentos da nossa história até ao declínio do 

império. 
 
6 - A primeira parte da Mensagem, intitulada "Brasão": 
 

A) Dá conta dos reis que criaram o Império Português.  
 
B)  Dá conta dos heróis que criaram o Império Português 

 
C) Dá conta dos heróis que conduziram à perda da independência.  

 
 
7 - A segunda parte da Mensagem, denominada "Mar Português", oferece a imagem: 
 

A) Do Portugal marinheiro e conquistador, que descobriu e realizou o sonho imperial.  
 
B) Dos heróis que criaram um novo império civilizacional. 

 
C) Do Portugal sonhador mas incapaz de concretizar esse sonho. 

 
8 - Fernando Pessoa, na Mensagem, procura: 
 

A) Anunciar um novo império. O "intenso sofrimento patriótico" leva-o a antever um 

império material. 
B) Anunciar um novo império civilizacional. O "intenso sofrimento patriótico" leva-o a 

antever um império que se encontra para além do material. 
C) Anunciar um novo império civilizacional, resultante das descobertas e das vitórias 

alcançadas. 

 
9 - No poema Horizonte, podemos afirmar que, simbolicamente, a fonte representa: 
 

A) A vida estagnada e sem futuro.  
 
B) A origem da vida. 

 
C) A aproximação da morte. 

  



 
10 - Quase toda a vida de Fernando Pessoa decorreu: 
 

A) No anonimato e, quando morreu, em 1935, havia publicado apenas um livro em 
português: Mensagem. 

 
B) No anonimato embora, quando morreu, em 1935, tivesse publicado já várias obras 

em português. 
 

C) No anonimato e, quando morreu, em 1935, ainda não havia publicado nenhuma obra 
em português. 

 
 
 
 

 
Fonte: http://www.edusurfa.pt/testesdiag/TestesDiag.asp?ano=12&disc_id=27&teste_id=54 
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