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01. De fato, Lima Barreto teve uma atuação marcante durante o pré-modernismo, denunciando mazelas, como preconceitos e desigualdades 
sociais, utilizando a ironia como instrumento de sua crítica incisiva. Também o poeta Augusto dos Anjos, sonetista exímio, deixou sua 
marca no mesmo período, ao escrever a obra singular Eu, em que aborda a condição humana, marcada pela angústia de viver em 
um mundo feito de opressão e frustração, numa visão pessimista da existência. Sua poesia, por trabalhar com termos cientifi cistas e 
esdrúxulos, é tida como antilírica, ou seja, antipoética, segundo a visão parnasiana.

Resposta: B

02. Os versos transcritos de Augusto dos Anjos desenvolvem, com imagens chocantes da decomposição fi nal, o tema da efemeridade da 
vida.

 Resposta: C

03. A obra de Augusto dos Anjos, Eu, singular na poesia brasileira, possui multiplicidade de infl uências literárias, o que difi culta ou mesmo 
impossibilita seu enquadramento ou classifi cação. Apesar de toda a temática apoética existente na obra, existem nessa obra única do 
autor textos de rara expressão lírica, o que lhe garante um lugar de destaque na poética brasileira.

 Resposta: E

04. O poema em apreço, de Augusto dos Anjos, de modo algum negligencia a forma. Trata-se de um soneto, o que revela a perfeição 
formal. O autor era exímio sonetista. 

 Resposta: A

05. Augusto dos Anjos explorou em sua poética as temáticas da podridão, da decomposição, do pessimismo e dos terrores noturnos, tudo 
isso sob uma ótica cientifi cista, numa abordagem referente a processos químicos e biológicos, visão materialista da vida. 

 Resposta: A

06. A última estrofe do poema, que culmina com o verso “Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos!”, não traduz uma visão de 
mundo feliz, mas o sentido de autodestruição, da destruição dos próprios sonhos, numa atitude de desespero e desencanto diante 
da vida.

 Resposta: E

07. Iconoclasta signifi ca, de fato, destruidor de ícones ou imagens. Priscas signifi ca antigas, e não recentes; ametista é um tipo de pedra, 
variedade do quartzo; ogiva é uma forma determinada por dois arcos; nume signifi ca uma divindade.

 Resposta: E

08. Na opinião de Alfredo Bosi, Augusto dos Anjos deve ser visto como um poeta poderoso, que deve ser mensurado por um critério 
estético aberto, capaz de abrigar e reconhecer, além do “mau gosto” do vocabulário rebuscado e científi co, a dimensão cósmica e 
a angústia moral de sua poesia. Bosi avalia que a dimensão cósmica vem em primeiro lugar, porque Augusto dos Anjos centrava no 
ser humano, de maneira obsedante, todas as energias do universo que se teriam encaminhado para a construção do mistério que 
é o “eu”. A postura existencial do poeta apela para o universo do distanciamento científi co: uma angústia esmagadora cresce e se 
avoluma diante da fatalidade que conduz os homens à senda inevitável da putrefação. Toda carne infalivelmente irá decompor-se um 
dia. A interpretação poética do cosmos e o desespero particular descambam num lamento das coisas, sentimento doloroso, porque 
a raiz de todas as dores está na vontade de viver plenamente e não poder.

 Curiosidade: Augusto dos Anjos não teve sorte na vida: parecia a personifi cação de uma fase especialmente infeliz da evolução 
intelectual do Brasil, mistura incoerente de uma cultura ou semicultura bacharelesca, ávida de novíssimas novidades científi cas, mal 
assimiladas, e dos ambientes das massas populares miseravelmente abandonadas nas ruas estreitas do Nordeste tropical. Ninguém 
o compreendeu, ninguém lhe leu os versos nos cafés superfi cialmente afrancesados do Rio de Janeiro, e é conhecida a cena de um 
dos seus raros admiradores que leu um soneto de Augusto dos Anjos a Olavo Bilac e recebeu a resposta desdenhosa: “É este o seu 
grande poeta? Fez bem ter morrido!”.

 Resposta: C
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09. No poema em exame, o poeta revela sua percepção negativa ou pessimista do mundo. Ele não escamoteia (escamotear = encobrir) a sua 
angústia, pelo contrário, confessa-a diante da inexorabilidade (implacabilidade) do tempo que marca a dor da natureza. A universalidade 
pretendida por Augusto dos Anjos o leva a transformar sua história pessoal, seu próprio processo de individuação, em uma espécie 
de odisseia da consciência humana. Odisseia esta que não deixa de ser também a trajetória do surgimento e do desenvolvimento 
do espírito universal, como construção de uma consciência cósmica que se conforma inicialmente a partir de um princípio caótico e 
aparentemente irracional. Em última instância, este poderia ser considerado o subconsciente da Natureza. Não há onomatopeias no 
poema, mas prosopopeia, como a personifi cação da Energia, que chora. A poesia “O Lamento das Coisas” nos deixa à mostra um eu 
lírico questionador, cético, e não mero espectador. Ele crê na matéria e na sua perecibilidade e vê na arte realmente a maior expressão 
da existência. Não é a indiferença de seus semelhantes que o decepciona, é a inércia deles diante das coisas.

 Resposta: A

10. Apossínclise (colocação pronominal) = intercalação de uma ou mais palavras entre o verbo e o pronome átono proclítico (p. ex.: o que 
eu lhe não disse, em vez de o que eu não lhe disse). No poema em exame, ocorre apossínclise na passagem: “Da transcendência que 
se não realiza”. O pronome oblíquo átono “se”, que normalmente vem depois do “não”, em posição proclítica, aparece antes dele, 
em posição apossinclítica.

 Resposta: C
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