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01. O trecho contém importante marca de linguagem poética: a presença de fi guras de linguagem ou estilo. É o caso da metáfora “infância 
deste século”, para referir-se ao princípio do século XIX; da comparação “alas da labareda voluteando pelos ares como um mastro 
de fi tas vermelhas”, em que o conectivo medeia analogia entre fogueira e mastro; e da onomatopeia presente no mesmo trecho, em 
que as aliterações em “s” e “l” sugerem o crepitar da fogueira de São João.

 Resposta: A

02. Brás Cubas, protagonista de Memórias Póstumas de Brás Cubas, vive em sua juventude um breve romance com Marcela, uma cortesã 
espanhola “amiga de dinheiro e de rapazes”. Após Marcela amá-lo “durante quinze meses e onze contos de réis”, o protagonista é 
obrigado a estudar direito em Portugal. Brás volta para o Brasil e conhece Virgília, com quem planeja se casar. Entretanto, Virgília prefere 
Lobo Neves, pretendente que se mostra mais atirado e decidido. Brás Cubas mantém durante alguns anos uma relação adulterina com 
Virgília.

 Resposta: B

03. A alternativa, embora um pouco obscura, está errada porque a antropofagia propõe não apenas absorver o poder da cultura europeia, 
mas a devoração crítica desta e a adaptação às necessidades brasileiras.

 Resposta: B

04. O poema-piada, como o transcrito na questão em exame, representou, de fato, uma tentativa radical de romper com preconceitos 
poéticos, principalmente de extração parnasiana, vigentes até 1922, quando ocorreu a Semana de Arte Moderna.

 Resposta: A

05. A obra de Graciliano Ramos, Vidas secas, não foi escrita em 1ª Pessoa, mas em 3ª, e Fabiano não é o menino, mas o pai dos meninos 
anônimos.

 Resposta: B

06. A última estrofe do poema ressalta de fato uma contradição: a formosura da bela causadora de minha ânsia. O confl ito entre razão e 
emoção é próprio do Barroco e não do Arcadismo, que apregoa a harmonia. O lamento do eu lírico deve-se de fato a um amor não 
correspondido, pois cada fl or diante dele lembra a amada, o que lhe causa tristeza, ânsia.

 Resposta: C

07. O único traço modernista que não se faz presente no “Poema do Jornal”, de Carlos Drummond de Andrade, é a paródia da poesia 
parnasiana. Tal característica foi marcante na “fase heroica” — o primeiro tempo do Modernismo — empenhada em destruir heranças 
culturais passadistas que impediam a liberdade de expressão e o nacionalismo estético, propostos pela geração responsável pela 
realização da Semana de Arte Moderna de 1922 e por seus desdobramentos. A poesia de Drummond, cuja publicação teve início na 
década de 1930, já faz parte da fase de estabilização das conquistas modernistas.

 Resposta: E

08. Ao ter como resposta de uma voz que ele terá o sono sob uma lájea fria (tumba), o eu lírico está diante de um obstáculo (uma limitação, 
a morte) à realização de seu desejo.

 Resposta: D

09. A expressão “árabe errante” remete à ideia de indivíduo que percorre o deserto. Assim, a sombra fresca da palmeira erguida” traduz 
a ideia de um oásis no meio do deserto. Segundo o Dicionário Houaiss, oásis signifi ca:  pequena região fértil em pleno deserto, graças 
à presença de água.

 Resposta: D

10. O poema de Cruz e Sousa é um soneto simbolista que, por meio de elementos simbólicos, como lâmpada do sonho, tematiza a eterna 
busca de transcendência da condição humana em face da insatisfação de ansiedades e desejos.

 Resposta: D
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