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01. No poema de Adélia Prado, vê-se que a vida da mulher está estabelecida por imposição social. A mulher nasce, gera filhos, dá o ar da 
graça à casa e morre de câncer. É uma vida sem mudanças importantes, que pode ser resumida em poucos versos.

 Resposta: E

02. No poema de Álvares de Azevedo, destaca-se a fixação que o eu lírico tem pela morte. Esse comportamento era comum aos 
personagens românticos, sobretudo, àqueles que se enquadram na segunda geração poética É preciso lembrar que Álvares de 
Azevedo é o principal poeta da segunda geração da poesia romântica.

 Resposta: E

03. O poema de Drummond foi escrito no período do Estado Novo e no momento em que ocorria a Segunda Guerra Mundial. A par 
dessa realidade, o poeta apresenta um eu lírico que parte do contexto social e extrai o individual como matéria-prima de sua poesia. 
Observe o sentido dos versos: “O presente é tão grande, não nos afastemos. / Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.”

 Resposta: D

04. O poema de Cassiano Ricardo insere-se em um momento histórico e social muito difícil para o povo brasileiro, momento em que o 
desemprego assustava boa parte da sociedade. Note, porém, que, mesmo diante das adversidades socioeconômicas, a perseverança 
e a coragem sobressaem como formas capazes de solucionar o problema. 

 Resposta: E

05. Formalmente, o poema de Mário de Andrade valoriza a coordenação, pois orações coordenadas assindéticas e sindéticas compõem 
o poema. Neste, o uso da coordenação contribui para que o leitor perceba a sucessão de cenas e as emoções sentidas pelo eu lírico 
ao longa da viagem.

 Resposta: A

06. É importante frisar que a resposta dessa questão depende do comando, que pede ao aluno que aponte o aspecto universalizante 
presente no poema. Em Cruz e Sousa, esse aspecto se dá no uso de iniciais maiúsculas, o que reforça a tese de que a temática de sua 
poesia é universal.

 Resposta: A

07. Por se tratar de uma composição fixa (dois quartetos, dois tercetos, versos decassílabos, etc), pode-se afirmar que a característica 
formal é do soneto.

 Resposta: A

08. Para responder a essa questão, é necessário entender o contexto em que o poeta Cruz e Sousa está inserido: trata-se de um momento 
em que a escravidão, embora em seu momento final, ainda era o centro das atenções. Lembre-se de que o poeta era mulato e, por 
isso, sofreu muita discriminação. Logo na primeira estrofe, percebe-se a vida sofrida daqueles que eram excluídos (o próprio poeta!) 
em decorrência de algo banal, como a cor da pele e a condição social. 

 Resposta: A

09. O poema em questão, formalmente, apresenta versos livres e brancos, o que é próprio do modernismo estético. A discussão da existência 
humana, embora seja comum a muitos poetas modernistas, não se aplica apenas ao Modernismo. Discutir as atitudes humanas é 
próprio da arte, da poesia, em todo o seu percurso, praticamente.

 Resposta: B

10. No poema, a identificação do eu lírico com o Pote Cru dá-se porque há uma relação entre o eu lírico e a insignificância das coisas.

 Resposta: E
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