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01. As alternativas A, C, D e E contêm erros sobre o movimento parnasiano. Os parnasianos prezavam pela perfeição estética e formal, 
fazendo que o modo de produzir fosse mais importante do que a inspiração na temática, o que anula a letra A. No Brasil, o movimento 
fi cou conhecido com a publicação da obra “Fanfarras”, do autor Teófi lo Dias. Ademais, o parnasianismo é marcado pelo objetivismo 
e a harmonização de ideias, o que torna incorretas as alternativas C e D. Por fi m, não se pode esquecer a alternativa E, que também 
está incorreta, pois há uma grande diferença temporal entre o Barroco (século XVII) e o Parnasianismo (século XIX). Já a alternativa B, 
que sintetiza as características paranasianas, está correta.

Resposta: B

02. A fala da personagem “–– Até carvão em brasa” constitui exemplo de hipérbole, pois ela exagera na linguagem para expressar 
a confi ança no médico, o dr. Cirino. 

Resposta: D

03. As pombas no soneto de Raimundo Correia representam, conotativamente ou metaforicamente, os sonhos juvenis, que, quando 
deixam os corações, não retornam mais, diferentemente do que ocorre com as pombas em sentido denotativo, as quais sempre 
retornam ao cair da tarde.

Resposta: B 

04. O soneto “As pombas” apresenta uma divisão natural. Nos dois primeiros quartetos, descrevem-se as pombas, que saem ao amanhecer, 
uma a uma, e voltam ao pombal, em bando, ao entardecer. Os dois tercetos falam dos sonhos que brotam na adolescência e, ao 
contrário das pombas, não retornam aos corações humanos, o que traduz uma visão pessimista da condição humana em relação à 
vida e ao tempo, que tudo transforma.

Resposta: E

05. A forma perfeita resulta do domínio da técnica poética, a qual é considerada, pelos escritores de matriz clássica, um dos dispositivos 
para a obtenção dos conceitos de Beleza e de Verdade artísticas. Tal opinião é partilhada pelos poetas parnasianos, que se fi liam 
a essa mesma tradição, razão pela qual valorizam versos bem metrifi cados e rimados. A tradição literária ocidental consagrou o 
uso de maiúsculas para demonstrar o caráter abstrato e modelar daqueles conceitos.

Resposta: C

06. A alternativa D contém duas afi rmações falsas: a suposta objetividade do simbolismo e o subjetivismo parnasiano.

Resposta: D

07. Neste poema de Drummond, há a ideia de se fazer uma poesia engajada, que trate da realidade, o que não ocorre com  o poema de 
Alphonsus de Guimaraens.

Resposta: C

08. Na estrofe de “Cisnes Brancos”, de Alphonsus de Guimaraens, a fusão entre o contexto físico (“Quando chegaste...”) e o contexto 
emotivo (“até nas nuvens repicaram sinos”) revela o misticismo alegorizante, o que se traduz pela alusão a elementos evocadores de 
rituais religiosos, como sinos, hinos, cânticos, impregnando a poesia de misticismo e espiritualidade.

Resposta: E

09.  Por se opor ao racionalismo da poesia parnasiana, o poeta simbolista inclina-se para a elevação mística, para a ênfase na espiritualidade. 
A linguagem (vocabulário) incorpora palavras da liturgia cristã, como “angélica”, “rezando”, “de joelho” do poema em questão. 
Essa Lua triste, amargurada, de que fala o poeta, pode simbolizar a fi gura da mulher, marcada pela interdição do desejo: é a enclausurada, 
a princesa encastelada, a noiva morta.

Observação: O apreço pela mulher branca, a qual Cruz e Sousa não conseguiu desposar (mesmo que não pretendesse tanto), se 
transpôs, por associatividade e sublimação, para os objetos de sua poesia. A Lua, por exemplo, passou a personifi car 
a monja branca da cela constelada. Aqui, a mulher não é vista como um ser carnal e corpóreo, mas representada pela 
feminilidade da Lua.
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Resolução – Língua Portuguesa II

As características mais importantes da poesia de Cruz e Sousa são:
• no plano temático: a morte, a transcendência espiritual, a integração cósmica, o mistério, o sagrado, o confl ito entre matéria e 

espírito, a angústia e a sublimação sexual, a escravidão e uma verdadeira obsessão pelo brilho  e pela cor branca;
• no plano formal: as sinestesias, que despertam impressões sensoriais, as imagens surpreendentes, a sonoridade das palavras, a 

predominância de substantivos e o emprego de maiúsculas, utilizadas com a fi nalidade de dar um valor absoluto a certos termos.

Vocabulário usado no poema “Monja”:
Níveo: relativo à neve; cor de neve; muito branco.
Ciliciado: mortifi cado com cilício.
Cilício: cinto ou cordão, de pelo ou lã áspera, de pontas de arame e que, por penitência, se traz cingido à cintura.
Flórido: que fl oriu, que está em fl or, coberto de fl ores.
Seara: campo semeado de trigo ou de outros cereais.
Fosforeado: que brilha como o fósforo.
Nivoso: cheio de neve.
Constelado: recamado de estrelas.
Noctâmbulo ou notâmbulo: que anda de noite durante o sono.

Resposta: E 

10. No poema “Incensos”, de Cruz e Sousa, o estilo é simbolista, por explorar a busca do transcendente, místico ou espiritual. Para isso, 
o poeta se vale de uma linguagem altamente sugestiva, em que a musicalidade comunga com o ambiente litúrgico, por meio da 
evocação de termos dessa área semântica.  
Examine as seguintes características simbolistas praticadas por Cruz e Sousa:
• Misticismo e espiritualismo – A fuga da realidade leva o poeta simbolista ao mundo espiritual. É uma viagem ao mundo invisível e 

impalpável do ser humano. Uso de vocabulário litúrgico: antífona, missal, ladainha, hinos, breviários, turíbulos, aras, incensos. 
• Falta de clareza – Os poetas achavam que era mais importante sugerir elementos da realidade, sem delineá-los totalmente. 

A palavra é empregada para ter valor sonoro, não importando muito o signifi cado. 
• Subjetivismo – A valorização do “eu” e da “irrealidade”, negada pelos parnasianos, volta a ter importância.

Vocabulário usado no poema “Incensos”:
Alvadio: quase branco; esbranquiçado, ou cinzento-claro.
Fúlgido: luzente, brilhante, cintilante.
Turíbulo: vaso onde se queima incenso nos templos.
Ebúrneo: alvo e/ou liso como o marfi m.
Flanco: parte lateral.
Lânguida: voluptuosa, sensual.
Trescalar: emitir cheiro forte.

Resposta: D
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