
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA II
AULA 28:

A POESIA CONCRETA

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
ANUAL

VOLUME 6

OSG.: 105110/16

01. O Concretismo surgiu na década de 1950 e perdura até os dias de hoje, infl uenciando grupos de poetas, músicos e artistas plásticos.

 Resposta: D

02.
I. A obra A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, já em seu próprio título, apresenta uma simbologia revolucionária. 

Além disso, há uma quantidade expressiva de poemas socialmente engajados. Dessa forma, é correto afi rmar que essa obra de 
Drummond é uma das principais representações da poesia social no Brasil.

II. Muitos não sabem, mas Augusto de Campos também foi tradutor de obras e crítico literário. Em uma dessas críticas literárias, em 
Teoria da Poesia Concreta, teve João Cabral de Melo Neto como autor a ser analisado. Campos, muito sabiamente, declarou que 
João Cabral de Melo Neto tem uma importância pioneira na poesia concreta.

III. Em História concisa da literatura brasileira, publicado pela Editora Cultrix, em 1994, Bosi, historiador e crítico literário, aprecia as 
tendências diferenciadas do projeto concretista. Um dos destaques realizados por Alfredo Bosi em relação ao Concretismo é que, 
nesse movimento literário, “O poema é identifi cado como objeto de linguagem” (BOSI, 1994, p. 476).

 Resposta: C

03. A poesia concreta de que fala Caetano Veloso por meio de sua letra “Sampa”, ao referir aos poetas de campos, tem como proposta 
essencial ou básica explorar todos os recursos que a palavra pode oferecer, principalmente pelo jogo visual, ao lado da camada semântica 
que ela naturalmente explora.

 Resposta: E

04. De beba sai babe (por inversão de vogais) e de cola e coca saem caco e cloaca. O “slogan” do refrigerante — beba coca cola — é 
uma ordem que se repete onde menos se imagina, e aponta a dependência das massas a um produto que foram deduzidas pela 
propaganda a consumir sem critério. As sequências verbais mais parecem estilhaços, que reproduzem grunhidos emitidos por uma 
alma embrutecida. Isso culmina em cloaca, que evidencia o destino fecal da bebida, transformando o poema num “antislogan” do 
refrigerante. Ao musicar o poema de Décio Pignatari, o compositor vanguardista Gilberto Mendes inseriu um sonoro arroto, antes da 
palavra fi nal.

 Resposta: A

05. O enunciado I menciona a visualidade, um dos recursos expressivos mais explorados pelos concretistas e frequentemente empregado 
no discurso publicitário. Esse expediente cria associações linguísticas que, amplifi cando o sentido literal das palavras, recebem o nome 
de conotação. O enunciado II indica corretamente a presença, nos textos da paródia, isto é, imitação de um discurso consagrado 
em clave crítica e/ou humorística. O enunciado III, por sua vez, afi rma que os textos apresentam juízos negativos de valor sobre 
posições ideológicas socialistas. Essa afi rmação é incorreta, já que os textos se apropriam criticamente de uma das marcas-símbolo 
do capitalismo. Tal referência crítica é explícita no texto I. No texto II, a inscrição do nome do líder revolucionário Che Guevara com 
os mesmos caracteres da marca Coca-Cola indica a popularização da sua fi gura e dos seus ideais. Não se pode esquecer, entretanto, 
que o texto II também mostra a transformação desse ícone esquerdista em mero produto de consumo.

 Resposta: D

06. O texto apresentado é emblemático do Concretismo, tendência vanguardista lançada em 1956 por Haroldo de Campos, Augusto 
de Campos e Décio Pignatari, que é o autor do poema em foco. A poesia concreta, tendendo ao experimentalismo, rompe com a 
tradição, dispondo as palavras verticalmente. Há, de fato, uma recusa ao verso e à sintaxe tradicionais, em nome de uma composição 
verbivocovisual, isto é, que trabalha de forma integrada o sentido, o som e a visualidade das palavras.

 Resposta: B

07. A alternativa B está errada porque afi rma haver humanização do fantasma apenas na expressão “se acasala”. Na verdade, há várias 
outras passagens do texto em que ela ocorre: “põe tijolo sobre tijolo”, “mede o terreno”, “divide o espaço”, “move a cal, a pedra, 
a pá”.

 Resposta: A

08. O poeta lamenta a fugacidade ou efemeridade da vida quando afi rma que ele está só de passagem nesta vida. A ideia contida em 
“passagem” é de algo transitório, por isso fugaz.

 Resposta: B
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09. Há um jogo de palavras quando o autor emprega o substantivo “dor”. Assim, “Bebe a dor” = bebedor; “Joga a dor = jogador;
“Agita a dor” = agitador; “Engana a dor” = enganador. Nos dois últimos versos, é possível perceber que o trabalho é uma forma de 
enganar a dor, ou seja, o trabalho é uma forma de camufl ar a dor.

 Resposta: A

10. A alternativa D está errada porque não há contradição entre obsessão pela seleção vocabular e o ato de rimar “termos cognatos”.
Ao contrário, para trabalhar termos cognatos (palavras que se originam de uma raiz comum e apresentam afi nidade semântica), o poeta 
deve ter bom domínio do idioma. Além do mais, não se trata de uma característica da poesia concreta, a qual aboliu a preocupação 
com rimas.

 Resposta: D
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