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

 Resposta: D

02. 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

03. 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

04.  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.

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 

05. 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. 
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•  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

06 A associação do incenso e de tudo o mais que ele nos sugere ao perfume exalado pelo corpo de uma mulher, com seu “corpo ebúrneo 
e de sedosos fl ancos”, nos “Sonhos diamantinos”  do  eu lírico, recupera traços signifi cativos do estilo romântico. 

Resposta: C

07. O poema “Música da morte” apresenta fortes características simbolistas por seus recursos expressivos que sugerem mistério e fl uidez, 
pois o poeta registra de fato a realidade de maneira simbólica, segundo suas sensações.

 Não se pode dizer que o poema em causa rompe com as regras rígidas das poesias de forma fi xa, como o Parnasianismo. Veja: 
 “Música da morte” é um soneto escrito em versos decassílabos. Seu esquema rímico é ABBA ABBA CCD EED.
 Aqui vemos a infl uência decisiva do Parnasianismo com seu culto à forma. A escola simbolista, da qual Cruz e Sousa é seu maior 

representante em terra brasileira, seguiu, neste ponto, a escola parnasiana, com sonetos, em geral decassílabos, e esquemas rímicos, 
com preferência por rimas ricas.

 Entretanto, há parentesco somente quanto à estrutura do poema, pois a temática tratada por Cruz e Sousa neste poema é diferente 
das temáticas preferidas pelos parnasianos.

Letes: 
Na mitologia grega, Letes era o rio que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos.

Figuras de linguagem
Metáfora: Música/onda, Música/Letes
Sinestesia: Música/fria
Assonância: estranhA, imensA, músicA, sombriA, tremendA, AbsurdA, imponderadA e largA.
Aliterações: ImenSa múSica Sombria.

Algumas observações:
 Neste soneto, não há menção à cor branca (a fi xação pela cor branca é uma constante nos poemas de Cruz e Sousa), nem de objetos 

que refl etem luz.
 Alguns vocábulos apresentam maiúsculas: Música e Morte.
 O tema é a Música da Morte.
 Perceba o frequente uso de nasais e sibilantes estraNHA, imenSA, múSIca, sOMbria,  o que  parece enfatizar a rima interna e acentuar 

a musicalidade do poema.
 Também note a riqueza de assonâncias e aliterações.

Resposta: D

08.  A primeira estrofe se estrutura a partir de uma oração completa sem qualquer tipo de ruptura sintática, em que pese ao uso estilístico 
das reticências. A segunda estrofe é composta por duas orações completas: o verbo “era” tem como sujeito implícito “tua voz” e segue 
uma estrutura comparativa sintaticamente bem construída. A última oração conta com uma estrutura sintática usual, o sujeito “tanta 
harmonia” se associa ao verbo “melancolizava”, que, embora não possua o objeto direto explícito, dá ideia de que o sentimento de 
melancolia contamina tudo o que já foi dito pelo poeta.

Resposta: E

09. Cruz e Souza é um grande representante da literatura simbolista do fi m do século XIX no Brasil. O falso diálogo utilizado no poema 
retoma tradições de vários autores, entre elas a de Tomás Antônio Gonzaga em Marília de Dirceu, obra na qual o autor faz um longo 
poema expressando subjetivamente o que sente pela amada, dirigindo-se a ela constantemente, sem que se registre no texto resposta 
alguma.

Resposta: C

10. No poema de Alphonsus de Guimaraens, intitulado “Hão de chorar por ela os cinamomos”, tudo refl ete o sofrimento do poeta pela 
morte da amada, a começar pelas plantas, chegando até os astros, num procedimento estilístico chamado personifi cação. É a natureza 
compartilhando a dor do poeta. Conhecido como o Solitário de Mariana, Afonso Henriques da Costa Guimarães viveu grande parte 
de sua vida em Minas Gerais. Marcado pela morte de sua noiva, quando ambos tinham dezoito anos, ele jamais conseguiu esquecer o 
ocorrido, embora tivesse se casado posteriormente e sido pai de quatorze fi lhos. A morte da noiva na adolescência (Constança morreu 
em 1888) despertou nele um sentimento religioso que acompanharia toda a sua poesia.



OSG.: 102282/16

Resolução – Língua Portuguesa II

Nascimento e morte do poeta:
 1870 – Ouro Preto MG – 24 de julho
 1921 – Mariana MG – 15 de julho
 Cinamomo: árvore de até 20 m, com madeira de qualidade, esbranquiçada, rósea ou avermelhada, com veios castanhos, casca e 

folhas com usos medicinais e inseticidas, fl ores róseas ou lilacíneas, aromáticas, melíferas, em panículas, e drupas comestíveis e tb. 
medicinais, [sin.: amargoseira, árvore-santa, jasmim-azul, jasmim-de-soldado, lilás-da-índia, lírio-da-índia, nimbo, paraíso].

Resposta: A
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