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01. No texto, não existe regionalismo, pois o autor não se vale de gírias nem expressões regionais na composição do poema.

Resposta: A

02. Na tela As senhoras de Avignon, de Pablo Picasso, cinco mulheres nuas exibem corpos e rostos defi nidos por formas geométricas. 
A deformação dá ao observador a impressão de que foram talhadas a golpes de machado. Os braços são disformes, os cotovelos 
pontiagudos, acentuados os ângulos. Corpos e cabeças mostram simultaneamente o rosto e as costas, em uma impossibilidade física. 
Com a obra, Picasso destrói o mito da beleza feminina, ao mesmo tempo que alude à diversidade étnica, deixando evidente nos 
rostos a inspiração das máscaras africanas. As senhoritas de Avignon aludidas no título refere-se às “senhoritas” de um prostíbulo da 
calle d’Avinyó” em Barcelona – o título foi inventado algum tempo depois pelo poeta e crítico André Salmon. A esse respeito, 
o próprio Picasso, em conversa com Kahnweiler, esclarece:

“Les Demoiselles d’Avignon, como esse título me irrita! Você sabia muito bem que foi [André] Salmon [poeta e crítico] quem o inventou. 
Você sabe muito bem que o título original desde o início era O bordel de Avignon. Mas sabe por quê? Porque Avignon sempre foi um 
nome que eu conheço bem e que faz parte da minha vida. Eu vivi a menos de dois passos da Calle d’Avignon [Carrer d’Avinyo, uma 
rua na famosa zona de meretrício de Barcelona, a cidade em que Picasso frequentou a escola de arte], onde eu costumava comprar 
meu papel e minhas aquarelas, e também, como você sabe, a avó de Max [Jacob] veio originariamente de Avignon. Nós costumávamos 
fazer muitas piadas sobre a pintura. Uma das mulheres era a avó de Max. A outra Fernande (Olivier, companheira de Picasso à época], 
a outra Marie Laurencin [a pintora], todas num bordel em Avignon... A propósito, de acordo com minha ideia original, deveria haver 
homens nela – você viu os desenhos. Havia um estudante segurando um crânio [um memento mori]. E também um marinheiro. 
As mulheres estavam comendo, daí a cesta de frutas que deixei na pintura. Depois eu alterei, e ela tornou-se o que é agora”.

Kahnweiler[Huit entretiens avec Picasso], 1952: 24, apud Francis Frascina 1998: 109.

Resposta: C

03. Não há regularidade métrica no poema em questão; a estética modernista preconizava – sobretudo na 1ª fase, na qual se inserem 
Oswald e suas obras – total liberdade de expressão, em contraponto ao Parnasianismo, que se caracteriza pelo rigor formal.

Resposta: C

04.
A) Verdadeiro. O vocativo “meu Deus” no último verso mostra o eu poemático perplexo diante de uma situação degradante a que 

chegou o ser humano e todo o poema constitui uma denúncia dessa realidade social ainda persistente nos dias de hoje. 
B) Falso. Não havia outro animal no pátio imundo, a não ser o homem.
C) Falso. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava.
D) Falso. Considere a liberdade estrutural e temática, típica do Modernismo.
E) Falso. Pelo contrário, tais animais aproximam-no dos irracionais, movidos tão somente pelo instinto, nesse caso, de sobrevivência, 

o que constitui degradação, não sublimação.

Resposta: A

05. O poema Botafogo, de Murilo Mendes, inicia-se com uma enumeração caótica marítima, em que convivem entidades biológicas, como 
peixes e algas, e entidades fi ctícias, como as sereias, e naus que se perdem no passado histórico, as galeras (antigas embarcações de 
guerra). Assim, o atual e o concreto e o sonho e a imaginação desfi lam, num plano em que visão concreta e inspiração lírica convivem 
em engenhoso arranjo. Ao desfi le marítimo novo elemento se apresenta de repente: legiões de homem desde a Pré-História, ou seja, 
desde o início dos tempos. Tal desfi le místico se dá diante do Pão de Açúcar, personifi cado, porque visto pelo poeta como impassível. 
O verso “Um aeroplano bica a pedra amorosamente” contém, de forma muito velada, a visita, modernizada e em chave hemértica, 
do titã Prometeu, tão caro a Murilo Mendes. Explicando:
o aeroplano estaria para o abutre e a pedra, para Prometeu (o abutre, na mitologia, bica – como – o fígado de Prometeu). 
Por todas as imagens construídas e arranjos realizados, o poema em questão pode ser classifi cado como surrealista.

Resposta: A
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