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01. Composto a partir dos preceitos da estética literária parnasiana, o soneto “Mal secreto”, de Raimundo Correia, revela um eu lírico 
que, para ser socialmente aceito, passa a agir com dissimulação.

Resposta: A

02. No texto, Fernando Pessoa promove um jogo poético cuja fi nalidade é produzir uma dissociação entre duas realidades que aparentemente 
parecem ser indissociáveis: os sentimentos do poeta e a voz do eu lírico do poema. Essa fi guração fi ca clara na imagem proposta nos 
três últimos versos da primeira estrofe: “Eu simplesmente sinto com a imaginação. / Não uso o coração.”

 Note que o último verso denota essa separação, visto que o termo coração pode ser compreendido como a metáfora dos sentimentos 
do poeta. Vale destacar também esse tom de irreverência defendida no segundo texto, confi rmado no poema quando se diz que “Eu 
simplesmente sinto com a imaginação”, provocando a ruptura de um cânone sobre o fenômeno do sentir cujo símbolo está associado 
à ideia do coração. 

Resposta: E

03. Há uma relação dialógica entre os sonetos analisados. No entanto, por mais que se note que os dois textos apresentem estruturas formais 
semelhantes, observa-se que o segundo poema repassa uma visão de mundo diferente da do primeiro, já que nele a arte poética é usada 
metaforicamente, fazendo referência ao homem que, ao se apaixonar, anda com a cabeça nas estrelas e tem somente elas para conversar 
sobre a pessoa amada. Já o segundo texto refere-se às estrelas, mas às de Hollywood, demonstrando que, para se desfrutar com mais nitidez 
dos fi lmes, é necessário entender inglês. Ao defi nir “Uma boca de estrela dando um beijo”, Tigre Bastos, de fato, recorre à metalinguagem.

Resposta: D

04. A sinestesia consiste na fusão de sentidos, como ocorre nos versos “e o pão preserve aquele branco” (visão) e “sabor de alvorada” 
(paladar). 

Resposta: A

05. Para entender a voz poética que se expressa no poema de Ferreira Gullar, é necessário recorrer ao contexto sociopolítico em que o 
poema está inserido, ou seja, os anos de 1970. Trata-se de um período ditatorial, que levou músicos, poetas e atores a se indisporem com 
o governo, a fi m de que houvesse um fortalecimento humano e social  no Brasil. A poesia de Ferreira Gullar refl ete um pouco desse 
momento.

Resposta: E
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