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01. 

 
 
A imagem reproduz a instalação da paulista Lina Kim, apresentada na 25ª Bienal de São Paulo em 
março de 2002. Nessa obra, a artista se utiliza de elementos dispostos num determinado ambiente 
para propor que o observador reconheça o(a) 
a) recusa à representação dos problemas sociais. 
b) questionamento do que seja razão. 
c) esgotamento das estéticas recentes. 
d) processo de racionalização inerente à arte contemporânea. 
e) ruptura estética com movimentos passados. 

 
02.  

Fogo frio 
 
O Poeta A névoa que sobe dos campos, das grotas, do fundo dos vales, é o hálito quente da terra 

friorenta. 
O Lavrador Engana-se, amigo. Aquilo é fumaça que sai da geada. 
O Poeta Fumaça, que eu saiba, somente de chama e brasa é que sai! 
O Lavrador E, acaso, a geada não é fogo branco caído do céu, tostando tudinho, crestando tudinho, 

queimando tudinho, sem pena, sem dó? 
FORNARI, E. Trem da serra. Porto Alegre: Acadêmica, 1987. 

 
Neste diálogo poético, encena-se um embate de ideias entre o Poeta e o Lavrador, em que 
a) a vitória simbólica é dada ao discurso do lavrador e tem como efeito a renovação de uma 

linguagem poética cristalizada. 
b) as duas visões têm a mesma importância e são equivalentes como experiência de vida e a 

capacidade de expressão. 
c) o autor despreza a sabedoria popular e traça uma caricatura do discurso do lavrador, simplório e 

repetitivo. 
d) as imagens contraditórias de frio e fogo referidas à geada compõem um paradoxo que o poema 

não é capaz de organizar. 
e) o discurso do lavrador faz uma personificação da natureza para explicar o fenômeno climático 

observado pelos personagens. 
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03.  
Soneto VII 

 

Onde estou? Este sítio desconheço: 
Quem fez tão diferente aquele prado? 
Tudo outra natureza tem tomado; 
E em contemplá-lo tímido esmoreço. 
Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço 
De estar a ela um dia reclinado: 
Ali em vale um monte está mudado: 
Quanto pode dos anos o progresso! 
Árvores aqui vi tão florescentes, 
Que faziam perpétua a primavera: 
Nem troncos vejo agora decadentes. 
Eu me engano: a região esta não era; 
Mas que venho a estranhar, se estão presentes 
Meus males, com que tudo degenera! 

 

COSTA, C. M. Poemas. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2012. 
 

No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão 
em que transparece uma 
a) angústia provocada pela sensação de solidão. 
b) resignação diante das mudanças do meio ambiente. 
c) dúvida existencial em face do espaço desconhecido. 
d) intenção de recriar o passado por meio da paisagem. 
e) empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. 

 
04. 

 
 

Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam, em uma situação 
de interlocução, o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto, predomina a 
função que se caracteriza por 
a) tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas medidas para a elaboração 

de um livro. 
b) enfatizar a percepção subjetiva do autor, que projeta para sua obra seus sonhos e histórias. 
c) apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático, entre o leitor e 

o livro. 
d) fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de 

um livro. 
e) retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais antecedem o contato entre leitor 

e obra. 


