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01. A questão propõe a interpretação do poema, a partir da compreensão da fi gura de linguagem antítese, recurso que o poeta utiliza. 
Ora, antítese como o próprio enunciado esclarece é o uso de ideias opostas e o que se opõe no poema ao branco do açúcar é “o 
trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras”, contrastando os termos branco/escuro. Nas demais alternativas não há nada 
que contraste com o branco açúcar.

 Resposta: E

02. Em “Teus olhos têm o brilho de fl echa” tem-se uma comparação com o nexo comparativo suprimido, o que traduz a metáfora que indica 
a direção que o olhar assume, como se ele fosse fl echa.

 Resposta: C

03. O texto não explicita uma visão idealizada do país; pelo contrário, ele mostra a realidade vivida pelos brasileiros, como a ditadura de 
64 e a luta do povo, oprimido, pela liberdade.

 Resposta: C

04. De fato, a mundividência do poeta Manoel de Barros cria-se a partir de imagens inesperadas ou inusitadas, como faz Clarice Lispector.  
Ele chega a personifi car o vento, atribuindo-lhe costela, para depois jogar-lhe pedra. Ele rompe com o trivial e suas imagens poéticas 
nos obrigam a repensar as coisas de uma forma original, o que confi rma o item B.

 Resposta: B

05. Cronista, teatrólogo e contista, João do Rio notabilizou-se como o primeiro homem de imprensa brasileira que teve o senso de 
reportagem de crônica social modernas. Antecipa “as transformações trazidas pelo manifesto modernista e a  Semana de 22”, como 
a exploração visual da palavra. Sua obra constituiu-se no “mais fértil material sobre a cidade do Rio de Janeiro nas duas primeiras 
décadas deste século, interessando igualmente a historiadores, antropólogos, urbanistas e folcloristas” (João Carlos Rodrigues). A 
crônica “orações”, do livro A alma encantadora das ruas, critica o comércio de orações que, impressas em folhetinhos, são vendidas 
pela cidade do Rio de Janeiro. Nesta crônica critica-se, portanto, a relação entre a religião e o comércio, através da variedade dos tipos 
de orações listadas no texto. É incorreto, portanto, considerar o poema como uma profi ssão de fé do autor. 

 Resposta: B
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