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O LUTADOR

“[…] Insisto, solerte. 

Busco persuadi-las. 

Ser-lhes-ei escravo 

de rara humildade. 

Guardarei sigilo 

de nosso comércio. 

Na voz, nenhum travo

de zanga ou desgosto. 

Sem me ouvir deslizam, 

perpassam levíssimas 

e viram-me o rosto. 

Lutar com palavras 

parece sem fruto. 

Não têm carne e sangue… 

Entretanto, luto. [...]”
Andrade, Carlos Drummond de. Reunião – 10 livros de poesia. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1969.

O fazer poético sempre foi tema de grande relevância para Carlos Drummond de Andrade.

Nesse sentido, é possível dizer que o texto se associa à literatura como trabalho com a palavra,

pois:

a) ainda que o poeta tente, a palavra sempre irá virar-lhe o rosto, já que ela não está pronta

para ser escrita.

b) assim como no poema, a literatura baseia-se no trabalho árduo com a palavra, o qual se

sobrepõe a inspiração poética.

c) ainda que o trabalho com a palavra seja necessário para compor a literatura, lutar com

palavras é um feito sem frutos, luta vã.

d) mesmo que o poeta tente persuadi-las para auxiliarem na construção do poema, ele que é o

escravo dessas palavras, e não o contrário.

e) para que um poema possa ser bem escrito, é preciso trabalhar em sigilo com as palavras,

pois elas não podem perder o significado original.



À GARRAFA

Contigo adquiro a astúcia

de conter e de conter-me.

Teu estreito gargalo

é uma lição de angústia.

Por translúcida pões

o dentro fora e o fora dentro

para que a forma se cumpra

e o espaço ressoe.

Até que, farta da constante

prisão da forma, saltes

da mão para o chão

e te estilhaces, suicida,

numa explosão

de diamantes.
PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimas

. São Paulo: Cia. das Letras, 1992.

A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária

contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se expressa por um(a)

a) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, manifesto na

expressão “Por translúcida pões”.

b) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como

se observa em “prisão da forma”

c) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, conforme

expressa o verso “e te estilhaces, suicida”.

d) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos

versos pelos versos “numa explosão / de diamantes”.

e) necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente

comparada à “garrafa” a ser estilhaçada.



SERENATA  VIII

Pela vasta noite indolente 

Voga um perfume estranho 

Eu sonho... E aspiro o vago aroma ausente 

Do teu cabelo castanho.

Pela vasta noite tranquila 

Pairam, longe, as estrelas. 

Eu sonho... O teu olhar também cintila 

Assim, tão longe como elas.

Pela vasta noite povoada

De rumores e arquejos 

Eu sonho.. É tua voz, entrecortada 

De suspiros e de beijos.

Pela vasta noite sem termo, 

Que deserto sombrio! 

Eu sonho... Inda é mais triste, inda é mais ermo 

O nosso leito vazio.

Pela vasta noite que finda 

Sobe o dia risonho... 

E eu cerro os olhos para ver-te ainda, 

Ainda e sempre, em meu sonho.

Vicente de Carvalho. In Rosa, Rosa de Amor, 1923

A estrutura do poema também colabora para a produção dos sentidos. Nesse poema, o

paralelismo observado nas estrofes contribui para que o eu lírico expresse

a) a dor imensurável pela perda da mulher amada. 

b) a expectativa de reencontro do amor distante.

c) o medo da solidão após sentir-se abandonado.

d) o rancor por ter sido abandonado durante a noite. 

e) o amor capaz de fazê-lo ver a mulher a todo instante.



Trabalhando com recursos formais inspirados no 

Concretismo, o poema atinge uma expressividade que se 

caracteriza pela

a) interrupção da fluência verbal, para testar os limites da 

lógica racional.

b) reestruturação formal da palavra, para provocar o 

estranhamento no leitor.

c) dispersão das unidades verbais, para questionar o 

sentido das lembranças.

d) fragmentação da palavra, para representar o 

estreitamento das lembranças.

e) renovação das formas tradicionais, para propor uma 

nova vanguarda poética.
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ANTUNES, A. 2 ou + corpos no 

mesmo espaço. São Paulo: 

Perspectiva, 1998.



O conto do vigário é o mais antigo gênero de ficção que se conhece. A rigor, pode crer-se

que o discurso da serpente, induzindo Eva a comer o fruto proibido, foi o texto primitivo do conto.

Mas, se há dúvida sobre isso, não a pode haver quanto ao caso de Jacó e seu sogro. Sabe-se que Jacó

propôs a Labão que lhe desse todos os filhos das cabras que nascessem malhados.

Labão concordou certo de que muitos trariam uma só cor; mas Jacó, que tinha plano feito,

pegou de umas varas de plátano, raspou-as em parte, deixando-as assim brancas e verdes a um tempo,

e, havendo-as posto nos tanques, as cabras concebiam com os olhos nas varas, e os filhos saíam

malhados. A boa fé de Labão foi assim embaçada pela finura do genro; mas não sei que há na alma

humana que Labão é que faz sorrir, ao passo que Jacó passa por um varão arguto e hábil.

O nosso Labão desta semana foi um honesto fazendeiro do Chiaque, estando em uma rua

desta cidade, viu aparecer um homem, que lhe perguntou por outra rua. Nem o fazendeiro, nem o

outro desconhecido que ali apareceu também, tinha notícia da rua indicada.
AGUIAR, Luiz Antônio. (org.) O mínimo e o escondido. – crônicas de Machado de Assis. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2015. Fragmento.

Machado de Assis escreveu dezenas de crônicas, nas quais já se revelava sua identificação com o

Realismo. Nesse fragmento de uma delas, pela abordagem intertextual, que é marca machadiana, o

leitor depreende que

a) o narrador é irônico ao atribuir ao fazendeiro a qualidade de honesto.

b) o fazendeiro engana o desconhecido assim como Jacó fez com Labão.

c) o narrador da história sabe do golpe a ser desferido contra o fazendeiro.

d) o homem desconhecido e o fazendeiro serão vítimas da mesma injustiça.

e) o homem desconhecido não tem informações da rua como Jacó não tinha das cabras.



PROCURA DA POESIA

“Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Estão paralisados, mas não há desespero, 

Há calma e frescura na superfície intata. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.

[...]

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma tem mil faces secretas sob face neutra 

E te pergunta, sem interesse pela resposta, 

Pobre ou terrível que lhe deres: 

Trouxeste a chave?”
ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião – 10 livros de poesia. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1969.

O poema de Carlos Drummond de Andrade apresenta a personificação das palavras e dos

poemas para

a) mostrar a palavra como criação daquele que escreve, existindo por meio da imaginação

do poeta.

b) evidenciar as palavras como passíveis de mudanças e de significados.

c) enfatizar a ideia de que a palavra é um organismo vivo, descartando o papel do poeta

como responsável por acordá-la.

d) acentuar o fazer poético como dispensável para que se alcancem significados múltiplos

das palavras em estado de dicionário.

e) revelar a contemplação do poeta à imutabilidade das palavras.



CAVADOR DO INFINITO

Com a lâmpada do Sonho desce aflito

E sobe aos mundos mais imponderáveis, 

Vai abafando as queixas implacáveis, 

Da alma o profundo e soluçado grito.

Ânsias, Desejos, tudo a fogo escrito 

Sente, em redor, nos astros inefáveis. 

Cava nas fundas eras insondáveis 

O cavador do trágico Infinito.

E quanto mais pelo Infinito cava 

Mais o Infinito se transforma em lava 

E o cavador se perde nas distâncias...

Alto levanta a lâmpada do Sonho. 

E com seu vulto pálido e tristonho 

Cava os abismos das eternas ânsias! 

Cruz e Sousa

Os poetas simbolistas valorizaram a expressividade e aprofundaram-na ao nível do

subconsciente. No poema apresentado, o eu lírico cava o infinito para

a) integrar o mundo ilusório do cosmo, capaz de livrá-lo da dor de seus anseios. 

b) buscar o âmago de sua existência, sendo guiado pelos seus próprios sonhos. 

c) ultrapassar o consciente em uma visita crítica e de acusação a seus próprios hábitos. 

d) constatar os limites da metafísica, valorizando o materialismo e as teorias científicas. 

e) lapidar o devir de sua existência guiado pela lâmpada do sonho, que sacia seus desejos.



O peru de Natal

O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai acontecida cinco meses

antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos

familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade: gente honesta, sem crimes,

lar sem brigas internas nem graves dificudades econômicas. Mas, devido principalmente à

natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, duma exemplaridade

incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele

gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de

geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro-sangue dos

desmancha-prazeres.
ANDRADE, M. In: MORICONI, I. Os cem melhores contos brasileiros do século. São Paulo: Objetiva, 2000 (fragmento).

No fragmento do conto de Mário de Andrade, o tom confessional do narrador em primeira

pessoa revela uma concepção das relações humanas marcada por

a) distanciamento de estados de espírito acentuado pelo papel das gerações.

b) relevância dos festejos religiosos em família na sociedade moderna.

c) preocupação econômica em uma sociedade urbana em crise.

d) consumo de bens materiais por parte de jovens, adultos e idosos.

e) pesar e reação de luto diante da morte de um familiar querido.



Passou o resto da manhã sem o menor acidente. Assim desvaneceu-se o primeiro

sobressalto, e a moça inclinada a crer que apenas fora vítima de uma ilusão cruel, cobrou

ânimo, embora não se pudesse esquivar à inquietação que lhe deixara o terrível susto.

Veio a tarde: o céu estava sereno, e coava-se no espaço uma aragem tão doce que Besita

encostou-se ao peitoril da janela. Com a fronte descansada à ombreira, deixando cair para

fora as longas tranças de seus lindos cabelos negros, que a brisa fazia ondular, embebia-se

em contemplar a estrela vespertina, que cintilava no horizonte. Súbito, no esquecimento

dessa cisma, uma estranha ideia despontou-lhe no espírito. Pareceu-lhe que, através da

cintilação da luz, desenhava-se a imagem de sua mãe, a sorrir-lhe lá do céu e a chamá-la.

Então ouviu Zana um grito de terror, que se extinguiu em um gemido de angústia. Fora de

si correu à alcova da senhora, onde a esperava um quadro horrível.

No meio do aposento, o Ribeiro, pálido e medonho como um espectro, agarrando a

mulher pelo pescoço, estrangulava-a com as longas tranças de cabelos.
Til, de José de Alencar

A característica romântica mais marcante nesse fragmento do romance regionalista de

José de Alencar é

a) o emprego de linguagem subjetiva e de introspecção do narrador.

b) o excesso de descrições rebuscadas à semelhança do Barroco.

c) o apelo à imaginação e ao misticismo observado nas antevisões de Besita.

d) a imagem idealizada de mulher, de morte e de natureza tropical.

e) a busca pelo padrão medieval de heroísmo na figura justa e amável de Berta.


