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01. No soneto clássico de Olavo Bilac “Língua Portuguesa”, é fácil perceber que a intenção do autor é fazer uma homenagem à Língua 
Portuguesa, falada, sobretudo, por brasileiros e portugueses. Para notar isso, basta o leitor desvendar o sentido dos primeiros versos 
(Última flor do Lácio, inculta e bela, / És, a um tempo, esplendor e sepultura: / Ouro nativo, que na ganga impura / A bruta mina entre 
os cascalhos vela...), que reportam o leitor à região do Lácio, local onde, possivelmente, surgiu, inculta e bela, a língua portuguesa.

 Resposta: B

02. Manoel de Barros é um poeta que apresenta uma poesia singular, repleta de imagens, criando, muitas vezes, narrativas alegóricas. 
Nesse poema, saltam aos olhos as imagens do “rio em vidro mole” (imagem da infância do próprio rio que espelha as águas) e de 
“cobra de vidro” (imagem do rio que se contorce feito cobra a desviar-se dos obstáculos). Para o eu lírico, chamar a volta do rio de 
“enseada” empobrece a poesia que se cria na infância, muitas vezes, espontaneamente.

 Resposta: C

03. Dentre as alternativas apresentadas, a que indica neologismo como mecanismo linguístico está correta, pois as palavras “desmoçou” 
e “deslimites” constituem inovação lexical, contribuindo para o refinamento estilístico do texto poético.

 Resposta: B

04. O texto “A diva”, de Adélia Prado, como é típico do seu estilo destacar as emoções femininas, assim como o papel da mulher na 
sociedade, mostra o exercício doméstico como prioridade na vida da mulher, narrando, em verso, ou seja, poesia, com um conteúdo 
prosaico.

 Adélia, através de uma linguagem concisa, simples e poética, destaca mais um drama feminino: a mulher impedida de aceitar um 
convite para ir ao teatro, por causa da sua obrigação social (cuidar do lar).

 Esse poema, do livro Oráculos de maio, exibe essa temática, tão recorrente no conjunto de obras da autora, inclusive, na obra  
O coração disparado.

 Assim, o texto “A diva” surpreende o leitor pelo seu efeito poético.

 Resposta: B

05. Augusto dos Anjos foi um poeta sincrético, pois se utiliza de uma estrutura parnasiana, do naturalismo e do simbolismo estéticos. 
No soneto, o naturalismo sobrepõe-se aos demais estilos, sendo inadequado o que se afirma em II, pois a afirmação que se faz do 
amoníaco não se confirma no texto. Estão corretos apenas os itens I e III.

 Resposta: D
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