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01. O humor da tirinha decorre da confusão que se estabelece entre o sentido do adjetivo na expressão “poesia concreta” (isto é, concretista) 
e na imagem de um projétil concreto (isto é, sólido) que atinge a cabeça da personagem que exprime seus gostos (ou desgostos...) 
poéticos. O texto II é um célebre exemplo de poesia concreta: trata-se do poema “terra”, de Décio Pignatari, para cuja interpretação é 
absolutamente impossível prescindir dos signos verbais, ao contrário do que se afi rma em III. Com efeito, o poema é todo construído 
com jogos entre a palavra “terra” e outras palavras ou expressões que “brotam” da simples repetição “sulcada” dessa palavra: “erra”, 
“ara”, “rara”.

 Resposta: C

02. Um poema em forma de globo, com frases dispostas em paralelo, retratando problemas sociais da humanidade: uma analogia ao 
mundo globalizado. Dessa forma, no poema “Mercado”, Augusto de Campos explicita a desigualdade mundial gritante e correlaciona 
os problemas sociais à globalização e à mercantilização de tudo.

 Resposta: B

03. Das alternativas, apenas D constitui erro, pois não se aboliu a sintaxe gráfi ca. Esta passou a ser adotada pela Poesia Concreta, em 
detrimento da sintaxe tradicional. As demais alternativas estão corretas, pois enumeram todos os recursos poéticos e linguísticos 
(léxicos, morfossintáticos e semânticos), que vamos encontrar nos poemas concretos dos anos 50 e 60 do século passado.

 Resposta: D

04. De fato, os poetas do concretismo levaram às últimas consequências certos processos estruturais que marcaram as vanguardas europeias, 
como a abolição do verso discursivo e a ruptura com toda a tradição literária passadista, chegando eles a explorar camadas materiais do 
signifi cantes nunca dantes vislumbradas, como fi zeram Haroldo de Campos e Décio Pignatari.

 Resposta: C

05. Não apenas um ou outro, mas vários são os elementos que se encadeiam, metaforizando o regime ditatorial militarizado da  década 
de 70, como ilustração da repressão e violência do regime  militar , exemplos: “morcegos de pesadas olheiras”, “cardumes  de hienas 
infi ltradas/no vão da unha da alma”.

 Resposta: D
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