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01. A alternativa D é a que melhor define a poesia de Cecília Meireles, poetisa que se iniciou na literatura participando da chamada “corrente 
espiritualista”. Sua poesia é considerada neossimbolista e, portanto, valoriza a espiritualidade, o intimismo, a introspectividade, a 
transitoriedade das coisas. Sua ligação com o Neossimbolismo também imprime em seus poemas forte musicalidade. Os temas que 
predominam na poesia de Cecília Meireles são a transitoriedade das coisas, a inconstância da vida, a metafísica. Sua poética trata das 
tribulações e dos conflitos próprios da existência humana.

 Resposta: D

02. Nessa obra, Cecília Meireles realiza uma reflexão entre o homem e a linguagem ao apontar que as relações humanas, em suas múltiplas 
condições, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Segundo o texto: “Todo o sentido da vida| principia” (à porta das 
palavras). A opção B confirma essa proposta do autor.

 Resposta: B

03. A opção A traz o verso que traduz a desorientação de José, a ausência de rumo, de bússola na sua vida sem projeto, sem sentido.

 Resposta: A

04. O verso “E agora, José?”, verdadeiro estribilho (refrão) no poema, traduz uma completa falta de perspectiva de José diante do 
destino, evidenciando a angústia e o impasse existencial desse personagem no mundo contemporâneo marcado por uma espécie de 
esquizofrenia coletiva, porque a muitos falta unidade de sentido existencial.

 Resposta: D

05. Somente a opção E é verdadeira, pois no verso “qual bicho-do-mato” o termo “qual” funciona, de fato, como nexo comparativo 
equivalente a “como”. As demais opções falham pelos seguintes motivos: (A) o poema em questão não se enquadra no gênero épico 
(poema narrativo que conta feitos heroicos, grandiosos); (B) o poema não está escrito em redondilha maior (versos de 7 sílabas poéticas), 
mas em redondilha menor (versos de 5 sílabas poéticas); (C) “sem teogonia” significa sem Deus, sem fé, sem religião; (D) “seu terno 
de vidro” não é uma expressão denotativa (sentido real), mas conotativa (sentido figurado) e significa fragilidade, vulnerabilidade.

 Resposta: E

06. A imagem de nuvens associada à amplidão infinita (campina que não principia nem termina, ou seja, sem começo nem fim, portanto 
infinita) e à eternidade (pois nunca é noite nem madrugada, o tempo não muda) remete à temática neossimbolista de Cecília Meireles, 
que explora a natureza fluídica, ou seja, impalpável, intangível, vaga, abstrata.

 Obs.: Retifique-se o engano cometido: Está correta a opção C, e não D, como está na apostila.

 Resposta: C

07. Inspirada por uma visita a Ouro Preto, Cecília Meireles compôs esse poema de temática social, que evoca a luta pela liberdade no Brasil 
do século XVIII e incorpora elementos dramáticos, épicos e líricos. Fruto de longa pesquisa histórica, Romanceiro da Inconfidência é, 
para muitos, a principal obra de Cecília Meireles. Nesse livro, por meio de uma hábil síntese entre o dramático, o épico e o lírico, há um 
retrato da sociedade de Minas Gerais do século XVIII, principalmente dos personagens envolvidos na Inconfidência Mineira, abortada 
pela traição de Joaquim Silvério dos Reis, o que culminou na execução de Tiradentes. 

 Resposta: D

08. A hipérbole normalmente é definida como uma figura que engrandece ou diminui exageradamente a verdade das coisas. No texto de 
Vinicius, o efeito de mil embrulhos, do verso “O barbante cortava teus dedos / Pesados de mil embrulhos:” tem a expressividade que 
contribui para a construção da imagem exagerada do pai chegando em casa após um dia de trabalho, trazendo muitos embrulhos 
que supririam algumas necessidades cotidianas da família: “carne, pão, utensílios / Para o cotidiano”.

 Resposta: A

09. No poema de Vinicius de Moraes, o eu lírico recupera memórias da sua infância sob o impacto da notícia da morte do pai. Relembra 
o momento em que esperava a sua chegada, anunciada pelo ranger dos trilhos e confirmada pelas luzes semoventes do bonde, que 
impulsionava os meninos ao encontro do pai.

 Resposta: B
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10. No poema “Retrato”, de Cecília Meireles, o eu lírico descreve o próprio rosto, que ele não mais reconhece como sendo o seu, como 
no primeiro verso: Eu não tinha esse rosto de hoje. A ideia é intensificada pelo advérbio de negação e pelo pronome demonstrativo, 
que sugere a passagem de tempo, a transitoriedade da vida; e a melancolia do eu lírico, ao fazer esta constatação, continua no 
segundo verso, no qual há a repetição da palavra “assim”, que indica uma mudança ocorrida tanto no íntimo, na personalidade, 
como no aspecto físico (“assim magro”). Pode-se concluir da leitura integral do poema que a surpresa diante da passagem do tempo 
e a consciência da transitoriedade da vida compõem, de fato, os aspectos centrais da temática abordada no poema, pois é isso que 
nele se discute: a transformação operada pela voracidade e inexorabilidade do tempo em face da vida. 

 Resposta: D
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