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1. Em geral, todo texto carrega outros textos, isto é, 
um texto diálogo com outro texto. A leitura evoca outra leitura e assim os 
textos guardam entre si outros textos. Por exemplo:

Texto I: 
Quando nasci, um anjo torto
Desses que vivem na sombra
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida.  (Drummond) 

Texto II:
Quando eu nasci
Um anjo louco muito louco
Veio ler a minha mão,
Não era um anjo barroco (Torquato Neto – piauiense de Teresina)
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A esse fenômeno de que um texto é um mosaico de citações de outros 
textos, damos o nome de

a) intertextualidade.
b) gramaticalidade.
c) historicidade.
d) periodicidade.
e) interdisciplinaridade.
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A resposta é a letra A: A intertextualidade pode se manifestar de 
várias maneiras, ora de forma mais explícita, ora de forma mais 
implícita, sutil. Torquato Neto é explícito e convida o leitor à 
reflexão para um outro momento histórico, marcado de 
consciência crítica.
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02. No Brasil, o Romantismo expressou forte apelo local por conta da nossa 
Independência Política de 1822. A característica mais expressiva desse 
sentimento foi
 
a) a subjetividade.
b) a objetividade.
c) o nacionalismo.
d) o irracionalismo.
e) o passado.
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A resposta é a letra C: O momento pós-Independência é de total 
busca pela construção da identidade nacional. Os autores 
buscaram a autoafirmação pelas cores e motivos locais: o índio, a 
natureza, aspectos regionais e o sentimento pátrio.
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03. O triunfo do Romantismo, como escola, assinala, no mundo ocidental, a 
plenitude do desenvolvimento burguês. Suas origens, nos fins do século XVIII, 
indicam o progresso da ascensão da classe que vai 
 
a) tentar barrar o Romantismo.
b) permitir a continuidade do Arcadismo.
c) dar continuidade à dominação medieval.
d) fazer ressurgir o Renascimento.
e) possibilitar uma nova sociedade e um novo público.
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A resposta é a letra E: O estilo árcade foi sufocado e substituído pelo 
estilo e escola literária Romantismo. Isto por conta de uma nova 
mentalidade marcada de liberdade, igualdade, fraternidade, provocada 
pela Revolução francesa e a ascensão do capital da classe burguesa.
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04. Leia o texto e a seguir responda à questão proposta.
 
“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, 
isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o 
uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a 
adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor 
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é 
que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou 
a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo: diferença radical entre este livro 
e o Pentateuco”.
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04. O fragmento é do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado 
de Assis. Pode-se afirmar, com base nas ideias do autor-personagem, que se 
trata:

a) de um texto jornalístico.
b) de um texto religioso.
c) de um texto científico.
d) de um texto autobiográfico.
e) de um texto teatral.
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A resposta é a letra D: O romance é narrado e tem como 
protagonista o personagem Brás Cubas, o que lhe confere contar 
sua própria história (autobiografia).
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05.Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

A UM POETA
Longe do estéril turbilhão da rua,
Beneditino, escreve! No aconchego
Do claustro, na paciência e no sossego,
Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!
 
Mas que na forma se disfarce o emprego
Do esforço; e a trama viva se construa
De tal modo, que a imagem fique nua,
Rica mas sóbria, como um templo grego.

Não se mostre na fábrica o suplício
Do mestre. E, natural, o efeito agrade,
Sem lembrar os andaimes do edifício:
 
Porque a Beleza, gêmea da Verdade,
Arte pura, inimiga do artifício,
É a força e a graça na simplicidade.
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O soneto acima é de Olavo Bilac, poeta mais celebrizado do nosso Parnasianismo. 
Esse estilo literário valorizou sobretudo a arte pela arte, isto é, o culto à forma dos 
textos. No poema, as palavras “Beneditino” e “claustro” se referem, respectivamente

 
a) Ao trabalho do poeta (monge), que deve dedicar-se somente à poesia; e o 

isolamento do eu lírico.
b) Que o poeta deve ser padre e viver no completo isolamento; este é o significado 

denotativo.
c) Enquanto Beneditino é o nome do poeta; claustro é o nome de sua casa.
d) Não há significação especial; sua utilização é por acaso.
e) Beneditino é o nome de um famoso mosteiro, e claustro é o nome do convento.
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A resposta é a letra A: A proposta parnasiana é clara: Arte pela 
Arte. Significa descompromisso em relação aos problemas sociais. 

16



06. Ainda em relação ao soneto em que Olavo Bilac compara o poeta a um monge, 
podemos entender que

 
a) o poeta deve estar na multidão para o exercício de sua função.

b) o artista deve, durante a criação, manter-se isolado da “rua”. 

c) o poeta busca inspiração na religião.

d) o artista não faz esforços para construir o poema.

e) não há referência à importância do trabalho com a linguagem.
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A resposta é a letra B: Fica bem claro que o poeta não tem 
compromisso com a realidade e seus problemas de ordem social 
e política: “Longe do estéril turbilhão da rua”. O isolamento é a 
solução para exercer o ofício de ser poeta, e o monge é a melhor 
comparação.
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7. Leia o texto a seguir e responda às questões propostas. 
 
Ó meu ódio, meu ódio majestoso,
Meu ódio santo e puro e benfazejo,
Unge-me a fronte com teu grande beijo,
Torna-me humilde e torna-me orgulhoso. 
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O autor representa o Simbolismo no Brasil, propondo uma poesia pura não 
racionalizada, explorando imagens e não conceitos. Assim, entendemos 
que a poesia de Cruz e Sousa

a) é produzida em tom de lamentação e de revolta panfletária.
b) manifesta pura racionalização dos temas.
c) é nitidamente materialista e racional.
d) é produzida em linguagem musical desleixada e em nível simples.
e) apresenta eu lírico espiritual e entende que o sofrimento o torna humilde.
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A resposta é a letra E: O poeta Cruz e Sousa supera, sublima e 
transcendentaliza o sofrimento. Sua poesia reflete a anulação da 
matéria para a liberação da espiritualidade.  
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8. São características da poesia de Cruz e Sousa: 

a) o predomínio da temática social em poemas que refletem a tradição popular 
e do folclore do litoral catarinense.

b) compreensão materialista da realidade, versificação rígida e descrições 
objetivas.

c) Predominância da racionalização e cientificidade, recusando as formas 
clássicas.

d) Versificação livre e inventiva, recusando a preocupação com a forma.
e) valorização do simbólico, realidade oculta das coisas, musicalidade a serviço 

do espiritualismo.
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A resposta é a letra E: Cruz e Sousa é o mais destacado poeta do 
nosso Simbolismo. Sua poesia é o máximo da sugestão, da 
contemplação e da sondagem interior.
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09. Cruz e Sousa, filho de ex-escravos e sentindo na pele o estigma do 
preconceito racial, a doença da esposa, a morte dos filhos, crise financeira e a 
tuberculose, transformou e sublimou esse sofrimento em poesia
 
a) a felicidade de ser homem e poeta.
b) a sua angústia existencial com resignação.
c) o desejo de ser republicano e assumir um cargo público.
d) a felicidade de enfrentar uma vida de crises.
e) a vontade de poeta de vanguarda do modernismo.
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A resposta é a letra B: O poeta supera as amarguras do mundo 
terreno pela atitude antimaterialista e pela transcendência.
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10.Leia o texto a seguir do poeta Simbolista Alphonsus 
de Guimaraens e responda à questão proposta. 

ISMÁLIA

Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonha...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.
 
No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...
[. . .]
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Em sua loucura, Ismália queria a lua do céu e a lua do mar. Considerando a 
dimensão simbólica do poema, o que pode representar esse desejo?

a) De libertação pela morte porque a prisão da alma é a “torre”.
b) Transcendência espiritual porque a alma quer a ficar na terra.
c) A alma tem obsessão pela água do mar.
d) O corpo sugere a ida para o céu e abandonar a torre.
e) A alma é o impasse do corpo que quer ficar na torre.
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A resposta é a letra A: O poeta simbolista é espiritualista e 
metafísico. As estrofes sugerem a morte como libertação das 
angústias da vida terrena.  
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