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01. No poema em exame, não há metalinguagem, já que em nenhuma passagem dele o autor tenta explicar procedimentos de construção 
ou de semântica do próprio texto.

Resposta: E

02. Ao tratar do reconhecimento da prática parodística em trechos de discursos, verifi ca-se também, nessa questão, a leitura do 
romance, no que concerne à voz do narrador (alternativa A) e de diferentes personagens (alternativas B, C e D). O enunciado da 
questão lembra que o conceito de paródia aplica-se especifi camente à linguagem do romance pelo mecanismo da apropriação 
da grandiloquência, forma pela qual os modernistas a combatiam, explicitamente, em suas obras, por meio de mecanismos 
intertextuais e metalinguístico. O objetivo é levar o aluno a reconhecer esses mecanismos no discurso grandiloquente de 
personagens, apresentado nas alternativas B, C e D. A alternativa A, a opção correta, não comporta o discurso parodístico. 
Trata-se das impressões do narrador a respeito de um dos personagens.

Resposta: A

03. Apenas a proposição C está incorreta, pois o Expressionismo, na literatura, não cultuava o belo, não primava pela organização canônica 
das frases, nem dava preferência a temas que expressavam o universo interior dos escritos, como os sentimentos de amor, de medo 
e de dor. As demais proposições estão corretas.

Resposta: C

04. Entre o título e o conteúdo do poema Impressionista, de Adélia Prado, há indícios, sim, de relação de causa e consequência, uma 
vez que o fato de seu pai ter pintado a casa de alaranjado brilhante dá a impressão de estar sempre amanhecendo. Nota-se que, no 
espectro cromático, o alaranjado é a resultante da mistura das cores primitivas amarelo e vermelho e o laranja são cores, como se 
sabe, que sensória e simbolicamente remetem ao Sol, à vibração da luz solar, ao horizonte incandescente e à vibração vital, o que é 
captado pelo pintor Claude Monet, Impressão, Nascer do Sol, obra que dá origem ao movimento impressionista. Senão, vejamos:

O termo ‘Impressionismo’ foi criado pelo crítico de arte, pintor, e escritor Louis Leroy, em 1874, ao comentar o quadro Impressão: 
Nascer do Sol, de Claude Monet. O mais importante para os impressionistas são os efeitos visuais, a impressão imediata da imagem, 
a fi xação desse instante único, pois o momento seguinte será certamente diferente. O prazer de pintar ao ar livre pode ser explicado 
pela importância dada ao fenômeno da luz. Os adeptos desta escola usavam cores vivas e puras, justapondo-as nas telas, visando 
obter os meios-tons desejados, dando sempre a impressão de captar a luz refl etida em superfícies naturais. As formas desaparecem, 
não mais se percebem os contornos, permanecendo nos quadros apenas borrões de tinta.

A pintura fauvista (pronuncie: fovista) não influenciou o Impressionismo. O Fauvismo (do francês lês fauves, “as feras”, 
como foram chamados os pintores não seguidores do cânone impressionista, vigente à época) é uma corrente 
artística do início do século XX, que se desenvolveu sobretudo entre 1905 e 1907. Associada à busca da máxima expressão 
pictórica, o estilo começou em 1901, mas só foi denominado e reconhecido como um movimento artístico em 1905. 
Segundo Henry Matisse, em “Notes d’um Peintre”, pretendia-se com o Fauvismo “uma arte do equilíbrio, da pureza e da 
serenidade, destituída de temas perturbadores ou deprimentes”.

Confronte a diferença entre Impressionismo e Fauvismo:

Impressionismo: movimento na pintura francesa, do fi nal do século XIX, caracterizado por efeitos fugazes de luz e movimento, 
despreocupação com contornos, aversão aos tons sombrios, uso de ângulos de observação e enquadramentos originais, tudo envolto 
numa aura de alegria de viver.

Fauvismo: escola que utiliza cores vibrantes e livre tratamento da forma na representação do mundo, iniciando a redução da linguagem 
da pintura a seus meios de expressão essenciais: cor, forma e pincelada [Matisse está entre os seus expoentes.]
O poema de Adélia Prado não é composto de versos regulares, mas livres, isto é, sem metrifi cação.

Resposta: C

05. Portinari defende o caráter social da arte. Dessa forma, temas como trabalhadores braçais, retirantes, sofrimento humano e morte são 
marcantes em seu trabalho. As imagens 2, 4 e 6 representam essa tendência.

Resposta: D
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06. O texto de Oswald de Andrade revela infl uências do contexto político das décadas de 1920 e 1930, tais como a radicalização política 
(promovida, por um lado, pelos socialistas e, por outro, pelos nazifascistas). A crise pós Primeira Guerra Mundial, agravada pela crise 
de 1929, faria ruir conceitos estéticos anteriores e levar a uma politização da produção literária das décadas seguintes.

Resposta: E

07. A temática amorosa na obra de Bandeira frequentemente vem associada à infância, mais especialmente à passagem da 
meninice à adolescência, ao tempo da descoberta do amor por parte dos meninos. As meninas, especialmente as daquela 
época, eram criadas num exercício contínuo para o amor vindouro, para as coisas do namoro, do casamento, do lar. Já os 
meninos tinham um contato mais intenso com a natureza e, quando chegava o tempo do amor, ainda tinham cultivado 
um repertório à altura da nova fase. Um exemplo disso é o poema Namorados em que o eu lírico sugere o encantamento 
da relação amorosa por meio de palavras comuns, o que pareceu ofensivas aos ouvidos da moça a quem o rapaz faz a 
declaração elogiosa. Certamente ele não quis ofender Antônia. A “lagarta listrada”, no seu repertório de moleque, era uma 
coisa bonita, rara, preciosa de se encontrar. No afã de elogiar a moça, termina por melindrar (ferir, magoar) os sentimentos 
dela e acabar com qualquer clima romântico possível.

Resposta: E

08. O sujeito poético de “Descobrimento” revela uma preocupação social com a condição humilde do trabalhador (seringueiro), 
magro, pálido. Veja que o poeta, depois de descrever a magreza e a palidez (possivelmente por causa de  subnutrição) do homem, 
identifi ca-se com ele (é brasileiro que nem eu), em tom de refl exão e denúncia social.  

Resposta: C

09. O verso “Não vê que me lembrei que lá no norte” situa a preocupação do eu poético no espaço regional 
(norte = Nordeste), onde se verifi ca o drama do outro, na luta contra a miséria para sobreviver. Assim, o poema Descobrimento, cujo 
título revela o descortinar de uma realidade ocultada pela literatura conservadora, passadista, alcança a dimensão universalizante do 
regional, como será a tônica da geração seguinte à de Mário de Andrade, a geração de 30, regionalista por excelência. 

Resposta: A

10. No poema Ode ao burguês, é a característica de grotesco e rude que Mário de Andrade confi gura em ‘o indigesto feijão com 
toucinho’, por exemplo, que dessacraliza (desmascara) as tradições burguesas, mostrando-nos a possibilidade de rearranjo, trazendo 
o ‘arlequinal’, fi gura surrealista e dadaísta para compor a sinfonia do poema, já bastante explorada em Pauliceia Desvairada. 
Paralelamente, há um tom crítico-cômico que já precede a fase em que o escritor se preocupará com a crítica social. A fi gura 
implícita do arlequim, confi gurada pelo uso de palavras – montagens, técnicas de colagem etc, corresponde à possibilidade de 
pensar a poesia como detentora de vários caminhos e várias combinações, aliando-a também à fi gura cômica do não sério, que 
vem a funcionar como um “jogo” de palavras, possibilitando-nos, assim, dizer aquilo que nunca seria dito sem consequências 
no espaço do sério. Desse modo, o emprego de “alerquinal” (adjetivo derivado de arlequim, personagem da commedia dell’arte 
cujo traje era feito de retalhos multicoloridos geralmente em forma de losango) desempenha importante papel na sátira que se 
faz do burguês, uma vez que “ode” (poema lírico destinado ao canto a à exaltação de alguém) deve ser entendido com “ódio”, 
desprezo. O adjetivo alerquinal combina com o tempo referido no poema, uma vez que o alerquim, com traje cinza e ouro, 
lembra a bruma e a luz, a chuva e o sol.

Resposta: D
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