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01. No soneto de Vinicius de Moraes, “mesmo” assume valor semântico de “embora”, “ainda que”, “posto que”, “conquanto”. Esse 
sentido se repete na frase da alternativa C.

 Resposta: C

02. Trata-se de uma questão muito simples. É preciso apenas que o leitor encontre, entre as opções, aquela que reitera a imagem 
contida nesta metáfora: “lentas gotas de som” (v. 2). Já que esta expressão remete-se a uma sensação auditiva, a imagem que 
melhor recupera essa ideia é a de “som de bronze”, presente no item B.

Resposta: B

03. Os versos 6 e 7 estabelecem refl exões entre o “eu discursivo” e o segundo locutor. Nota-se que as perguntas “Homem, que fazes 
tu?” e “Para que tanta lida, tão doidas ambições, tanto ódio e tanta ameaça?” levam o leitor a refl etir sobre seu comportamento e a 
conscientizá-lo sobre a brevidade da vida na Terra.

Resposta: E

04. Por dialogar com a carta de Pero Vaz de Caminha em um de seus poemas, Murilo Mendes faz uso de uma linguagem mista em que 
se encontram expressões arcaicas, como “mui” (= muito), e expressões coloquiais, como em “tem macaco até demais” (em vez de 
“há macaco até demais”), o que lhe confere o “título” de defensor de contrastes.

Resposta: A

05. Embora existam diferenças entre antítese, paradoxo e oxímoro, é necessário frisar que essas fi guras habitam o campo semântico dos 
contrastes. Por isso, identifi cará corretamente a resposta o leitor que visualizar no item B a exclusão (contrastante) entre as palavras 
liberdade e escravidão.

 Resposta: B

06. No poema de Castro Alves, a antevisão de morte pode ser entendida no último verso, quando, metaforicamente, o poeta refere-se à 
morte com a imagem do sono. A ideia de morte também se atende pela ideia de infi nito, mas o comando pede apenas a antevisão, 
ou seja, a ideia que antecede a morte.

Resposta: E

07. A lírica de Gregório de Matos é diversifi cada, pois é possível perceber, em sua poética, o tom político, o religioso, o amoroso e o social. 
No soneto em questão, nota-se o lado político-social do poeta, uma vez que faz uma crítica velada à forma de governo vigente no 
Brasil-Colônia.

Resposta: C

08. Nos versos “Ó mar salgado, quanto do teu sal / São lágrimas de Portugal!”, há a presença de hipérbole e de metonímia, que, nesse 
caso, foram utilizadas com a fi nalidade de potencializar a importância dos feitos lusitanos durante as grandes navegações. Veja que, 
ao sugerir que o “sal do mar” advém das lágrimas do povo português, se potencializa a importância dessa pátria – Portugal – para a 
expansão ultramarina.

Resposta: A

09. O poema “Cidade grande”, de Carlos Drummond de Andrade, apresenta alguns recursos expressivos, como a prosopopeia (como 
cresceu Monte Claros) e a ironia (o próprio título, já que a cidade não é tão grande assim). Não há metalinguagem e intertextualidade, 
pois o poema não explora a poesia e não se liga a outros textos. Agora, dentre os recursos, o mais evidente é a ironia, pois o texto 
todo aponta para uma realidade de cidade grande, que, na verdade, ainda não existe. Nos dois últimos versos, nota-se o tom irônico: 
“já tem cinco  favelas”. O que deveria ser um elogio, passa a ser crítica.

Resposta: C

10. Ao recuperar as imagens do passado, o poeta evoca o lugar onde nasceu. Observe que o eu lírico acaba criando uma tensão entre ele 
e o lugar onde ele nasceu e viveu. Dessa experiência, nasce um homem novo.

Resposta: C
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