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01. (PUC-RS)                                                                     

Não faças versos sobre acontecimentos. 

Não há criação nem morte perante a poesia. 

Diante dela, a vida é um sol estático, 

não aquece nem ilumina. 

Uma das constantes na obra poética de Carlos 

Drummond de Andrade, como se verifica nos 

versos transcritos, é:                                                                

a) louvação do homem social 

b) o negativismo destrutivo 

c) a violação e desintegração da palavra 

d) o questionamento da própria poesia. 

e) o pessimismo lírico.                                                         

 

02. (UFU) Leia o poema abaixo: 
Retrato 

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio tão amargo. 

 
Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas, 
eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 
 

Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa e fácil: 

- Em que espelho ficou perdida 
a minha face?" 

(Cecília Meireles) 

Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com o 
poema: 

a) A expressão "mãos sem força", que aparece no 
primeiro verso da segunda estrofe, indica um lado 
fragilizado e impotente do "eu" poético diante de sua 
postura existencial. 

b) As palavras mais sugerem do que escrevem, 
resultando, daí, a força das impressões sensoriais. 
Imagens visuais e auditivas, em outros poemas, 
sucedem-se a todo momento. 

c) O tema revela uma busca da percepção de si mesmo. 
Antes de um simples retrato, o que se mostra é um 
autorretrato, por meio do qual o "eu" poético olha-se no 
presente, comparando-se com aquilo que foi no 
passado. 

d) Não há no poema o registro de estados de ânimo 
vagos e quase incorpóreos, nem a noção de perda 
amorosa, abandono e solidão. 
 

03.  (FATEC)                                                                 
E o olhar estaria ansioso esperando 

e a cabeça ao sabor da mágoa balançando 

e o coração fugindo e o coração voltando 

e os minutos passando e os minutos passando…            
(Vinícius de Moraes, O olhar para trás)                             
A figura de linguagem que predomina nestes versos 

é:                                                                                        
a) A metáfora, expressa pela analogia entre o ato de 

esperar e o ato de balançar.                                                     

b) A sinestesia, manifestada pela referência à  

interação dos sentidos: visão e coração no momento 

de espera.                                                                                

c) O polissíndeto, caracterizado pela repetição da 

conjunção coordenada aditiva e, para conotar já 

intensidade da crescente sensação de ansiedade 

contraditória do ato de esperar.                                                
d) O pleonasmo, marcado pela repetição 

desnecessária da conjunção coordenada sindética 

aditiva e.                                                                             
e) O paradoxo, expresso pela contradição das ações 

manifestadas pelos verbos no gerúndio. 

04. (Enem 2012)                                                 
Aquele bêbado                                                                  
— Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz com 
os indicadores. Acrescentou: — Álcool.                           

O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, 
músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. 
Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana, 
embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio.                                              

— Curou-se 100% do vício — comentavam os amigos.                                                                                       

Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. 
Morreu de etilismo abstrato, no meio             de uma 
carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro 
ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.                                              

ANDRADE, C. D. Contos      plausíveis. Rio de 
Janeiro: Record, 1991.                                                    

A causa mortis do personagem, expressa no último 
parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, ao 
longo da narrativa, ocorre uma 

a) metaforização do sentido literal do verbo “beber”.                                                                      
b) aproximação exagerada da estética abstracionista.                                                                       
c) apresentação gradativa da coloquialidade da 
linguagem.                                                                           
d) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras 
coroas”.                                                                                        
e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 

QUESTÕES DE CONCURSOS 



05. (FATEC)                                                                     

"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 para as ilhas nem serei [rapor por 

serafins,]                                                                                                  

o tempo é a minha matéria, o tempo [presente, 
os homens presentes,]                                                         

a vida presente" 

(Carlos Drummond de Andrade - Mãos Dadas) 

A leitura dos versos acima nos leva à seguinte 

interpretação: 

a) O autor reafirma a temática do Romantismo 

com expressões "suspiros ao anoitecer", 

"paisagem vista da janela" 

b) Embora use a negação em uma série de 
versos, o poeta concebe um mundo em ilhas 

onde pretende viver. 

c) A matéria ou os temas de escolha do poeta 

estão relacionados com a época em que ele vive, 

ou seja, a atualidade. 

d) os temas escolhidos pelo autor devem incluir, 

obrigatoriamente, a mulher e a natureza. 

e) Devido ao emprego excessivo de negações e 
de verbos no futuro, não se pode precisar a 

intenção do poeta 

06. (UFES) Cecília Meireles escreveu os seguintes 

versos: 

a) "De tudo, ao meu amor serei atento                     

Antes, e com tal zelo e sempre e tanto                         

Que mesmo em face do maior encanto                          

Dele se encante mais meu pensamento." 

b) "Não serei o poeta de um mundo caduco          

Também não cantarei o mundo futuro                            

Estou preso à vida                                                                       

E olho meus companheiros." 

C) "Eu canto porque o instante existe                                       

E a minha vida está completa                                  

Não sou alegre, nem sou triste                                         

Sou poeta." 

d) "Eu sou redondo                                            

Redondo eu sei                                                             

Eu sou uma redondilha                                                              

Das mulheres que eu beijei." 

e) "Na rua Aurora eu nasci                                           
Na aurora da minha vida                                                     

E numa aurora cresci." 

07 (PUC-RS) O livro de Cecília Meireles que 

evoca os "tempos do ouro" denomina-se: 

a) Romanceiro da Inconfidência.                       
b) Balada para el-Rei.                                                         

c) Vaga música.                                                            

d) Retrato natural.                                              

e) Romance de Santa Clara. 

08.  (UCP-PR) A poesia modernista revela: 

a) nacionalismo crítico.                                    

b) valorização do popular.                                    

c) versos livres.                                                    

d) Estão corretas as afirmações a e c.                         

e) Estão corretas as afirmações a, b e c 

 

 
 
 
 
GABARITO 
1. D 
2. D 
3. C 
4. A 
5. C 
6. C 
7. A 
8. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


