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Questão 01 - Leia o texto abaixo para responder à questão.                       

As pombas  

 Vai-se a primeira pomba despertada...                               

Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas                 

De pombas vão-se dos pombais, apenas                            

Raia sanguínea e fresca madrugada...    

                                                                                                                         

E à tarde, quando a rígida nortada                                      

Sopra, aos pombais de novo elas, serenas, 

Ruflando as asas, sacudindo as penas,  

Voltam todas em bando e em revoada...  

  

Também dos corações onde abotoam,  

Os sonhos, um por um, céleres voam,                                 

Como voam as pombas dos pombais;    

                                                                                                                                                                                                    

No azul da adolescência as asas soltam,                            

Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam,  

E eles aos corações não voltam mais...  

  
(CORREIA, Raimundo)  

 Considere as afirmações abaixo sobre o poema “As pombas”, de Raimundo Correia.  

I. Em “As pombas”, Raimundo Correia revela sua postura revolucionária, engajada nas lutas sociais. Ao falar 

dos sonhos de juventude, comparados às pombas que partem pela manhã, melancolicamente o poeta nos 

diz que estes sonhos juvenis não voltam mais, ao contrário das pombas, que à tarde voltam a seus ninhos.  

I. Observando a última estrofe do soneto, podemos dizer que o eu lírico, revelando uma preocupação 

metafísica, trata com pessimismo a condição do homem perante a vida e o tempo.  

II. O descritivismo, a sobriedade e a contenção das emoções, o formalismo, comprovam a filiação deste texto 

ao Parnasianismo.  

http://www.soliteratura.com.br/
http://www.literaturabrasileira.net/
http://www.literaturanobrasil.com.br/
http://www.lol.pro.br/


 Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  

b) Apenas II.  

c) Apenas III.  

d) Apenas I e II.  

e) Apenas II e III. 

 

Questão 02 - Olavo Bilac (1865-1918) foi o mais conhecido poeta parnasiano, embora tenha ficado efetivamente 

famoso por seus poemas pós-românticos. “A um poeta”, porém, enquadra-se bem na estética parnasiana. Observe. 

A um poeta 

              Olavo Bilac 

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 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. 

Sobre o Parnasianismo e o poema é possível afirmar que 

a) as maiúsculas enfatizam a beleza do conteúdo em detrimento da forma: “Porque a Beleza, gêmea da 

Verdade”. 

b) o mestre deve esconder-se na fábrica, para que não vejam seu sofrimento: “Não se mostre na fábrica 

o suplício / Do mestre.”. 

c) o Parnasianismo valorizava a nudez como imagem da inocência: “imagem fique nua / [...], como um 

templo grego”. 

d) o polissíndeto presente no poema enfatiza o esforço na elaboração do verso: “Trabalha e teima, e 

lima, e sofre, e sua!”. 

e) os poetas são monges beneditinos que se afastam da rua: “Longe do estéril turbilhão da rua, / 

Beneditino escreve!”. 

 

Questão 03 - Stéphane Mallarmé (1842-1898) foi um dos principais escritores simbolistas franceses. Sua frase: 

“Sugerir sempre, definir nunca.” tornou-se lema para o Simbolismo. 

 Contemporâneo ao Simbolismo na literatura, apresentou-se o Impressionismo na pintura. Analise as telas de 

Claude Monet (1840-1926).  

 

   

   

                         Pintura 1                  Pintura 2 



  Qual a relação da frase de Mallarmé com a pintura de Monet? 

a) Na pintura de Monet, as imagens são levemente borradas, sugeridas, sem a definição perfeita da 

pintura clássica. 

b) Na pintura de Monet, as imagens, sem delineados finos, são dependentes da proposta simbolista do 

momento, pois se propõem à clareza. 

c) Na poesia simbolista são comuns imagens de sonhos, como são os sonhos retratados por Monet, 

tanto no moinho quanto na ponte. 

d) Na poética simbolista preconiza-se a sugestão porque a definição era uma característica parnasiana; 

relação inversa se dá na pintura. 

e) Nas telas, as imagens apresentam a clareza das pinturas clássicas, de acordo com o conceito de 

definição do postulado de Mallarmé. 

 

Questão 04 - TEXTO I 

BRAÇOS 

Cruz e Sousa 

Braços nervosos, brancas opulências,  

brumais brancuras, fúlgidas brancuras,  

alvuras castas, virginais alvuras,  

latescências das raras latescências.  

 

As fascinantes, mórbidas dormências 

dos teus abraços de letais flexuras,  

produzem sensações de agres torturas, 

dos desejos as mornas florescências. 

 

Braços nervosos, tentadoras serpes 

que prendem, tetanizam como os herpes, 

dos delírios na trêmula coorte...  

 

Pompa de carnes tépidas e flóreas, 

braços de estranhas correções marmóreas, 

abertos para o Amor e para a Morte! 

 

TEXTO II 

“Nunca ele pôs os olhos nos braços de D. Severina que se não esquecesse de si e de tudo. 

Também a culpa era antes de D. Severina em trazê-los assim nus, constantemente. Usava mangas curtas 

em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro; dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na 

verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a 

maciez por viverem ao ar; mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos 

os vestidos de mangas compridas. De pé, era muito vistosa; andando, tinha meneios engraçados; ele, entretanto, 

quase que só a via à mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita; 

mas também não era feia. Nenhum adorno; o próprio penteado consta de mui pouco; alisou os cabelos, apanhou-os, 

atou-os e fixou-os no alto da cabeça com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro, 

nas orelhas, nada. Tudo isso com vinte e sete anos floridos e sólidos.” 

 

O texto I é um poema simbolista de Cruz e Sousa (1861-1898) e o texto II é um fragmento do conto realista “Uns 

braços”, de Machado de Assis (1839-1908). 

Sobre a abordagem do tema, podemos inferir que: 

 

 



a) ambos os textos exploram o tema com o mesmo teor: sensualista, valorizando o belo e buscando 

provocar a fantasia do leitor. 

b) os braços apresentados pelo texto simbolista são virginais (“alvuras castas, virginais alvuras”), e, 

como tal, há ausência do despertar de desejos. 

c) os braços femininos foram ícone de beleza e objeto de adoração no século XIX. O texto realista os 

apresenta de forma extremamente objetiva. 

d) o texto realista, numa tendência próxima ao naturalismo, apresenta os braços femininos de maneira 

erotizada, como serpentes. 

e) o texto simbolista, seguindo os ideais de sua escola-irmã, o Parnasianismo, descreve os braços como 

objetos, longos, alvos, belos. 

 

Questão 05 - O Pré-Modernismo, fase de transição entre o Simbolismo e o Modernismo brasileiro, teve início em 

1902, com a publicação da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909), e encerrou-se em 1922, com o 

advento da Semana de Arte Moderna. 

 Passando por várias áreas de conhecimento (História, Antropologia, Geografia, Filosofia, Literatura), Os 

Sertões é obra ímpar em nosso painel literário. Mais do que o conflito de Canudos, apresenta o estado da Bahia, 

especialmente a região onde se localiza Belo Monte; reflete sobre a mestiçagem e o elemento sertanejo; e narra 

como se deu a luta na qual, após várias batalhas, o governo federal dizimou o povoado. 

 Carlos Ferreira & Rodrigo Rosa adaptaram a terceira parte do livro (“A luta”) para os quadrinhos (Os sertões: 

a luta). Analise essas duas visões: a primeira, de Antônio Conselheiro, beato que liderava a comunidade do povoado; 

e a segunda, de um general do exército brasileiro. 

 

Crédito: FERREIRA, Carlos. Os sertões: a luta / Euclides da Cunha: adaptação de Carlos Ferreira [roteiro] e Rodrigo Rosa [ilustrações]. Rio de 

Janeiro: Desiderata, 2010. p. 63.(Fraqmento) 

 O texto dos quadrinhos indica que  

a) em ambos os casos, viver ou morrer é sem importância, pois o que está em jogo é a vida eterna. 

b) na mente de ambos os falantes está a questão bélica, e o que difere é a ideologia de cada um deles. 

c) pela situação posta, anuncia-se uma solução diplomática para o conflito de Canudos. 

d) por questões ideológicas, Antônio Conselheiro, o beato, prega o texto bíblico e nega a guerra. 

e) por questões ideológicas, o general do exército é cético, negando a fé e confirmando a violência da 

guerra. 

 

Questão 06 - Monteiro Lobato (1882-1948) foi uma das personalidades mais interessantes da intelectualidade 

brasileira das primeiras décadas do século XX. Sobre a realidade do caipira da região do Vale do Paraíba, criou a 

personagem Jeca Tatu, retratada no livro Urupês. Leia um texto crítico sobre ela. 

“Jeca Tatu é uma das figuras geradas pelo escritor Monteiro Lobato, muito conhecido por suas histórias infanto-

juvenis, as quais giram em torno dos famosos personagens do Sítio do Picapau Amarelo. Algumas de suas obras, 

porém, são de cunho social, de natureza crítica e denunciam questões como o contexto arcaico do universo rural e o 

descaso com doenças como o amarelão, então sério problema de saúde pública. 

Este modelo do caipira não idealizado está presente no livro Urupês, da saga criada por Lobato para os adultos. 

Ele revela, em um painel composto por 14 narrativas, a real situação do trabalhador campestre de São Paulo, visão 

nada agradável para as autoridades políticas da época e também para a classe dos intelectuais. 



Isto porque Jeca é a imagem do ser legado ao abandono pelo Estado, à mercê de enfermidades típicas dos 

países atrasados, da miséria e do atraso econômico. Condição nada romântica e utópica, como muitos escritores 

pretendiam moldar o caboclo brasileiro, nesta mesma época. 

A imagem de Jeca Tatu foi utilizada inclusive como instrumento em operações de esclarecimento sobre a 

importância do saneamento público e a urgência em erradicar doenças como o amarelão, que matava tantas pessoas 

nos anos 1920. Como afirmava Lobato, “Jeca Tatu não é assim, ele está assim”, vitimado pelo desprezo de um 

governo nada preocupado com esta camada social.”. 

  

Com relação à visão crítica passada pelo texto, é possível afirmar que 

a) a personagem Jeca Tatu é cômica, construída para ridicularizar o caipira e divertir por meio do riso. 

b) o autor Monteiro Lobato criticava Jeca Tatu, apontando sua preguiça e sua falta de higiene. 

c) o autor reuniu Jeca Tatu aos personagens do Sítio do Picapau Amarelo, fortalecendo sua crítica. 

d) o caipira é o indivíduo abandonado pelo governo, exposto às doenças e aos problemas econômicos. 

e) o caipira Jeca Tatu lutava pela erradicação do amarelão e da malária, bem como pelo saneamento 

público. 

 

Questão 07 - Uma das propostas parnasianas era se colocar contra os excessos românticos. Pensando nisso, 

compare os textos a seguir:  

TEXTO I 

Vaso Chinês 

Alberto de Oliveira 

Estranho mimo aquele vaso! Vi-o,  

Casualmente, uma vez, de um perfumado  

Contador sobre o mármor luzidio,  

Entre um leque e o começo de um bordado. 

Fino artista chinês, enamorado,  

Nele pusera o coração doentio  

Em rubras flores de um sutil lavrado,  

Na tinta ardente, de um calor sombrio. 

Mas, talvez por contraste à desventura,  

Quem o sabe?... de um velho mandarim  

Também lá estava a singular figura. 

Que arte em pintá-la! A gente acaso vendo-a,  

Sentia um não sei quê com aquele chim  

De olhos cortados à feição de amêndoa.  

TEXTO II 

Pálida, à luz da lâmpada sombria 

Álvares de Azevedo 

Pálida, à luz da lâmpada sombria, 

Sobre o leito de flores reclinada, 

Como a lua por noite embalsamada, 

Entre as nuvens do amor ela dormia! 

 

Era a virgem do mar! na escuma fria 

Pela maré das águas embalada! 

Era um anjo entre nuvens d'alvorada 

Que em sonhos se banhava e se esquecia! 

 

Era mais bela! o seio palpitando... 

Negros olhos as pálpebras abrindo... 

Formas nuas no leito resvalando... 

 

Não te rias de mim, meu anjo lindo! 

Por ti - as noites eu velei chorando, 

Por ti - nos sonhos morrerei sorrindo!

 

Comparando os textos lidos, escreva um parágrafo comprovando a afirmação: “Uma das propostas parnasianas era 

se colocar contra os excessos românticos.”, 

 

Questão 08 - Cruz e Sousa (1861-1898), o maior poeta simbolista brasileiro, escreveu Missal (1893), um livro de 

poemas em prosa. Leia um dos textos desse livro. 

OS CÂNTICOS 

No templo branco, que os mármores augustos e as cinzeluras douradas esmaltam e solenizam com 

resplandecência, dentre a profusão suntuosa das luzes, suavíssimas vozes cantam. 



Coros edênicos inefavelmente desprendem-se de gargantas límpidas, em finas pratas de som, que parecem 

dar ainda mais brancura e sonoridade à vastidão do templo sonoro. 

E as vozes sobem claras, cantantes, luminosas como astros. 

Cristos aristocráticos de marfim lavrado, como fidalgos e desfalecidos príncipes medievos apaixonados, 

emudecem diante dos Cânticos, da grande exaltação de amor que se desprende das vozes em fios sutilíssimos de 

voluptuosa harmonia. 

O seu sangue delicado, ricamente trabalhando em rubi, mais vivo, mais luminoso e vermelho fulge ao clarão 

das velas. 

Dir-se-ia que esse rubi de sangue palpita, aceso mais intensamente no colorido rubro pela luxúria dos 

Cânticos, que despertam, ciliciando, todas as virgindades da Carne. 

Fortes, violentas rajadas de sons perpassam convulsamente nos violoncelos, enquanto que as vozes se 

elevam, sobem, num veemente desejo, quase impuras, maculadas quase, numa intenção de nudez. 

E, através da volúpia das sedas e damascos pesados que ornamentam o templo, das luzes adormentadoras, 

dos perturbadores incensos, da opulência festiva dos paramentos dos altares e dos sacerdotes, das egrégias 

músicas sacras, sente-se impressionativamente pairar em tudo a volúpia maior - a volúpia branca dos Cânticos. 

Cruz e Sousa 

 

Justifique, extraindo dois fragmentos do texto e classificando-os com suas características, por que “Os Cânticos” é 

considerado um texto simbolista. 

Questão 09 - O Pré-Modernismo, fase de transição entre o Simbolismo e o Modernismo brasileiro, teve início em 

1902, com a publicação da obra Os Sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909), e encerrou-se em 1922, com o 

advento da Semana de Arte Moderna. 

 Passando por várias áreas de conhecimento (História, Antropologia, Geografia, Filosofia, Literatura), Os 

Sertões é obra ímpar em nosso painel literário. Mais do que o conflito de Canudos, apresenta o estado da Bahia, 

especialmente a região onde se localiza Belo Monte; reflete sobre a mestiçagem e o elemento sertanejo; e narra 

como se deu a luta na qual, após várias batalhas, o governo federal dizimou o povoado. 

 O fragmento a seguir foi extraído da segunda parte da obra, e versa sobre a figura do sertanejo. Leia. 

“O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o 

desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.  

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O 

andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. 

Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade 

deprimente. [...] 

É o homem permanentemente fatigado.  

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, 

no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.  

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude.  

Nada é mais surpreendedor do que vê-lo desaparecer de improviso. Naquela organização combalida 

operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o 

desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas 

linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar 

desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do 

relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro, reponta, inesperadamente, o aspecto 

dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.” 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000153.pdf Acesso em: 12 abr. 2012. 

Neste fragmento d’Os Sertões, está implícita uma ideia pejorativa de mestiçagem, numa afirmação de que o 

sertanejo, embora mestiço, foge de tal estereótipo. Com as informações que o texto lhe dá, discuta essa afirmação. 



Questão 10 - Augusto dos Anjos (1884-1914) é poeta dos mais controversos da história da literatura brasileira. De 

produção com características únicas, é classificado como “pré-modernista” por questões cronológicas. Conheça um 

de seus poemas. 

A MÁSCARA 

                                      Augusto dos Anjos 

Eu sei que há muito pranto na existência, 

Dores que ferem corações de pedra, 

E onde a vida borbulha e o sangue medra, 

Aí existe a mágoa em sua essência. 

 

No delírio, porém, da febre ardente 

Da ventura fugaz e transitória 

O peito rompe a capa tormentória 

Para sorrindo palpitar contente. 

 

Assim a turba inconsciente passa,  

Muitos que esgotam do prazer a taça  

Sentem no peito a dor indefinida. 

 

E entre a mágoa que a másc'ra eterna apouca 

A Humanidade ri-se e ri-se louca 

No carnaval intérmino da vida. 

Na poesia de Augusto dos Anjos, é possível encontrar marcas parnasianas e simbolistas, mas há também todo um 

uso linguístico peculiar ao autor na construção de seus versos. Discuta, em um parágrafo, essa afirmação. 

 

Questão 11 - Segundo o professor e crítico Alfredo Bosi (1936 -), da Universidade de São Paulo, “Creio que se pode 

chamar pré-modernista (no sentido forte de premonição dos temas vivos em 22) tudo o que, nas primeiras décadas 

do século, problematiza a nossa realidade social e cultural.”  

Fonte: História Concisa da Literatura Brasileira. 32 ed. São Paulo: Cultrix, 1994. p. 306. 

 Considere de que forma obras como Os Sertões, de Euclides da Cunha; Triste Fim de Policarpo Quaresma e 

os contos de Monteiro Lobato, situam-se na fala do professor. 

Questão 12 - Redija um texto confrontando as posturas estéticas dos séculos XIX e XX, com base nas imagens a 

seguir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR FOLHA DE RESOLUÇÃO EM SEGUIDA 

“Les Demosilles d’Avignon” – Pablo 

Picasso. Disponível em: 

www.moma.org. 

 

“Moças à beira-mar” – Puvis de 

Chavannes. Disponível em: 

www.romanticism-in-art.org. 

 

http://www.moma.org/
http://www.romanticism-in-art.org/
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