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01. O poeta enfatiza a salinidade do mar em forma de pleonasmo (literário ou estilístico), cujo objetivo é dar destaque ao esforço empreendido 
pelo povo português. Já a metáfora – transposição do sentido objetivo de uma comparação implícita – decorre da aproximação das 
lágrimas com o sofrimento. O sal, presente no mar e nas lágrimas, no texto de Pessoa, traduz o sentimento do peso e da dor. Assim, 
a alternativa E é a correta.

 Resposta: E

02. O poema “Tabacaria”, de Álvaro de Campos, e não de Alberto Caeiro mostra o sentimento de revolta e inconformismo do eu lírico. É 
predominantemente niilista, uma das fases poéticas pelas quais o heterônimo passou.

 Resposta: E

03.  É conhecidíssimo o poema “Autopsicografia”, de Fernando Pessoa, em que o poeta português, ele mesmo, ortônimo, pratica metapoesia, 
pois revela ou define o procedimento central da criação literária. Fingir, que se liga etimologicamente à ficção, é ofício do poeta, que 
chega até mesmo a transformar a verdade vivida (a dor) em ficção, fingimento, para o prazer ou catarse do leitor.

 Resposta: A

04. Ricardo Reis, no seu epicurismo latente, mais baseado na gestão moderada dos prazeres do que na sua fruição excessiva e desordenada, 
busca, essencialmente, a intelectualização destes, único meio de libertar o homem das suas inquietações existenciais, dos temores 
relativos aos deuses e à morte, num hedonismo já estoico que o leva a concluir: “Não quieto, nem inquieto meu ser calmo / Quero 
erguer alto acima de onde os homens / Têm prazeres ou dores”. Assim, para Reis, o sábio não é aquele que se excede em prazeres, 
que podem ameaçar a sobrevivência, ou o que multiplica as necessidades, o que equivaleria sempre a aumentar a dor, a entropia. Sábio 
é o que se basta a si próprio na plácida submissão ao Fado (Destino). Deste modo, o poeta refere: “Negue-me tudo a sorte, menos 
vê-la, / Que eu stoico sem dureza, / Na sentença gravada do Destino / Quero gozar as letras.” Mas, ao lado do convite à fruição e ao 
prazer, vem a consequência lógico-psicológica: a melancolia perante a vida numa submissão ao Fado. Por oposição à eterna criança 
que é assumida por Alberto Caeiro, Ricardo Reis é a criança adulta com uma consciência já estoica de que a infância, definitivamente, 
foi-se, simbolicamente representada no enlaçar e desenlaçar das mãos de Lídia às suas próprias mãos, na certeza de que tudo passa 
e nada fica. Por isso, a moral estoica e a filosofia de Epicuro inspiram-lhe a moderação, mesclada de hedonismo triste e plácida 
indiferença, à beira-rio e à beira-tempo, caminhando para a morte, fruindo o poeta intelectualmente os prazeres sutis e efêmeros na 
época do tempo e rasura da morte.

 Resposta: B

05. As duas primeiras afirmações são verdadeiras, porém a terceira é falsa, porque o que está dito refere-se a Álvaro de Campos, e não 
a Ricardo Reis.

 Resposta: A

06. No poema “Ah, um soneto...”, a interjeição e as reticências nos empurram para, no mínimo, uma inquietação. Que diabos este título 
quer dizer? “Ah’’ é um suspiro ou uma impaciência? Lemos o poema. Todos os versos são decassílabos, com acento nas sextas e décimas 
sílabas. Quando isso acontece, chamamos estes versos de heroicos. Com esta marcação de tônicas, o ritmo do poema se impõe. O 
poema passa a ser marcadamente musical. Até aí, novidade alguma para um sonetista. Acontece que, entre os versos heroicos, outros, 
de outras formas, também se interpõem. Aparecem novas acentuações musicais. Agora, as tônicas podem ser a quarta, a oitava e 
a décima. Para este tipo de acentuação tônica, dá-se o nome de verso sáfico. Então o soneto está marcado por duas frequências 
musicais. Isto quer dizer alguma coisa ou é mero exercício técnico de contagem silábica? Pois não é que o poema fala de um eu lírico 
que se aposentou do mar e agora vive em casa a sonhar com o vaivém das ondas marítimas? A oscilação das tônicas ganha expressão 
significativa, levando o leitor a vivenciar os movimentos do mar. Mas não é só: o eu lírico está sentado numa cadeira de balanço que é 
a figura os movimentos até então sugeridos. E, para falar que está preso a uma cadeira, ele cria dois versos entrecortados, destacados 
por parênteses que se abrem num verso e só se fecham no seguinte. É a figura dos movimentos da cadeira, do mar e, por que não 
dizer, dos movimentos da memória do antigo marinheiro? Ele contempla o mar de fora. E o que carrega dentro de si. As frases ou 
versos “eu mesmo me desloco/nesta cadeira, só de o imaginar” e “esta é boa!” representam, de fato, a interferência do eu poético 
no próprio texto, num exercício de metadiscursividade.

 Resposta: D

07. O verso inicial “Meu coração é um almirante louco” constitui uma metáfora, pois o eu poético compara (sem explicitar o nexo 
comparativo) o coração a um almirante (posto da mais alta hierarquia nas Marinhas de Guerra brasileira e portuguesa).

 Reposta: E
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08. O poema “Ah, um soneto...” é pura ironia sobre esta forma fixa de fazer poesia. Já no título há algo que cheira ao paródico: “Ah, 
um soneto...”. A interjeição e as reticências nos empurram para, no mínimo, uma inquietação. Os versos do soneto em causa não são 
alexandrinos (12 sílabas poéticas), mas decassílabos.

 Resposta: C

09. Os versos de Álvaro de Campos confirmam ironicamente a alternativa da letra E, pois o heterônimo de Fernando Pessoa está criticando 
a sociedade no sentido de que ninguém admite suas fraquezas, de maneira que todos se mostram “campeões em tudo”.

 Resposta: E

10. A terceira e a quarta afirmações da questão são falsas. No poema extraído do livro “Cancioneiro”, de Fernando Pessoa, não é possível 
identificar traços estilísticos de Alberto Caeiro, que seriam empirismo e a negação de pensamentos filosóficos, metafísicos – e não a 
“dor do sentir”, como consta na terceira afirmação. Com relação à quarta afirmação, apesar de o poema tratar do ato de escrever, a 
tira não utiliza a metalinguagem como recurso estilístico.

 Resposta: D
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