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Texto I:
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1. (ENEM) – O cartum faz uma crítica social. A figura destacada está em
oposição às outras e representa a

A) opressão das minorias sociais.
B) falta de liberdade de expressão.
C) defesa da qualificação profissional.
D) carência de recursos tecnológicos.
E) reação ao controle do pensamento coletivo.
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Texto II:

Ora, se deu que chegou
(isso já faz muito tempo)
No banguê dum meu avô
Uma negra bonitinha
Chamada negra fulô

[ . . . ]

Ó Fulô? Ó Fulô ?

Cadê, cadê teu Sinhô

Que nosso Senhor me mandou?

Ah! Foi você que roubou,

Foi você, negra Fulô

Essa negra Fulô!
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2. As estrofes são do poema “Essa negra fulô”, de Jorge de Lima, poeta

brasileiro do Segundo Momento do Modernismo (1930-1945). O poema

aborda uma das questões fundamentais na formação do povo brasileiro:

a) A mestiçagem.

b)O latifúndio.

c) A questão agrária.

d)A bandidagem.

e) O cangaço.

A
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Texto III:

Eu não tinha este rosto de hoje,

assim calmo, assim triste, assim magro,

nem estes olhos tão vazios,

nem o lábio amargo.
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3. Essa estrofe é do famoso poema “Retrato”, de Cecília Meireles (poeta do

Segundo Momento do nosso Modernismo) e apresenta uma característica

marcante de sua obra lírica:

a) O sofrimento causado pela fome.

b) O retrato de quem tem câncer.

c) A fugacidade do tempo.

d) O sofrimento dos retirantes.

e) O desespero causado pela guerra.

C
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MÃOS DADAS

Carlos Drummond de Andrade

Não serei o poeta de um mundo caduco.

Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros.

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.

Entre eles, considero a enorme realidade.

O presente é tão grande, não nos afastemos.

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,

não fugirei paras as ilhas nem serei raptadas por serafins.

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.
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4. Esse poema do livro Sentimento do mundo (1940), de Carlos Drummond de Andrade,

poeta da Segunda Geração do Modernismo brasileiro (1930 – 1945) pertence à fase em

que sua poesia

A) tematiza a infância e a família, tendo por cenário a rude paisagem de uma província

mineira.

B) satiriza os absurdos de uma sociedade marcada pela tecnologia e pelo império dos

meios de comunicação.

C) envereda pelos caminhos do humor e da ironia, expressando-se com frequência sob a

forma de poemas-piadas.

D) manifesta-se grave e combativa, avaliando a responsabilidade social do artista

contemporâneo.

E) explora as questões metafísicas, preocupada em conhecer a origem e a finalidade da

vida, independentemente da contingência histórica. D
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5. Tomando por base o contexto de publicação do livro Sentimento do mundo

(1940) depreende-se do poema “Mãos Dadas”

a) o sofrimento do eu lírico pela morte da amada.

b) o desejo de ser raptado para uma ilha.

c) que o eu lírico manifesta solidariedade ao do mundo.

d) que o mundo está em perfeita ordem.

e) O desejo de isolamento e viver os tormentos da noite.
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Texto I:

A flor e a náusea

Carlos Drummond de Andrade

Uma flor ainda desbotada

ilude a polícia, rompe o asfalto

Façam completo silêncio,

paralisem os negócios,

garanto que uma flor nasceu.

Sua cor não se percebe.

Suas pétalas não se abrem.

Seu nome não está nos livros.

É feia. Mas é realmente uma flor.

[. . .]

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto,

[ o tédio, o nojo e o ódio.
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06. No poema acima do livro A Rosa do Povo (1945), fase em que o poeta volta-

se contra a instabilidade social e política do mundo, o nascimento da flor

representa:

a) a possibilidade de se ter esperança e alegria, apesar do contexto sombrio.

b) é só o nascimento de uma flor sem qualquer relação com o contexto.

c) o total descompromisso do poeta com a realidade social e política.

d) uma atitude antilírica sem qualquer compromisso social.

e) um novo lirismo sem engajamento do poeta na grande questão da época.
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