
 

 

TM 06 - 2ª SÉRIE - SINVAL – LITERATURA 
Colégio Olimpo 

 
Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04. 
 

(...) 
E sons soturnos, suspiradas mágoas, 
Mágoas amargas e melancolias, 
No sussurro monótono das águas, 
Noturnamente, entre ramagens frias. 
 
Vozes veladas, veludosas vozes, 
Volúpias dos violões, vozes veladas, 
Vagam nos velhos vórtices velozes 
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. 
 
Tudo nas cordas dos violões ecoa 
E vibra e se contorce no ar, convulso… 
Tudo na noite, tudo clama e voa 
Sob a febril agitação de um pulso. 
 
Que esses violões nevoentos e tristonhos 
São ilhas de degredo atroz, funéreo, 
Para onde vão, fatigadas no sonho, 
Almas que se abismaram no mistério. 

Violões que Choram – fragmento – disponível em www.domíniopublico.gov.br 
  
01. A poesia simbolista revela tom pessimista sombrio. Identifique pela linguagem esta característica nos 

versos:  
 
02. Destaque dos versos exemplos de sinestesia que tornam a poesia sensorial. 
 
03. Destaque dos versos exemplos de aliteração, assonância e paronomásia:  
 
04. A sonoridade dos versos procuram que efeitos de sentido? Explique:  
 
Leia o texto para responder as questões 05, 06, 07 e 08. 
 

Música da Morte... 
 

    A música da Morte, a nebulosa, 
     Estranha, imensa musica sombria, 
     Passa a tremer pela minh’alma e fria 
     Gela, fica a tremer, maravilhosa... 
       
     Onda nervosa e atroz, onda nervosa, 
     Letes sinistro e torvo da agonia, 
     Recresce a lancinante sinfonia, 
     Sobe, numa volúpia dolorosa... 
       
     Sobe, recresce, tumultuando e amarga, 
     Tremenda, absurda, imponderada e larga, 
     De pavores e trevas alucina... 
       
     E alucinando e em trevas delirando, 
     Como um Ópio letal, vertiginando, 
     Os meus nervos, letárgica, fascina... 

Cruz e Sousa 
 



 
 

 
2

05. O Simbolismo e o Parnasianismo têm em comum a preocupação com a forma, a estética. Explique um 
aspecto formal, além do soneto e do decassílabo, que o poema apresenta em comum com o 
Parnasianismo:  

 
06. O poema foi construído usando linguagem conotativa. Justifique:  
 
07. A linguagem do poema é quase sempre sugestiva – a sugestão predomina sobre a descrição. Justifique 

este aspecto no soneto Música da Morte:  
 
08. No poema de Cruz e Sousa, a morte é encarada em seu aspecto espiritual. Justifique:  
 
Leia o texto para responder as questões 09 e 10. 
 

Hão de chorar por ela os cinamomos, 
Murchando as flores ao tombar do dia. 
Dos laranjais hão de cair os pomos, 
Lembrando-se daquela que os colhia. 
 
As estrelas dirão — "Ai! nada somos, 
Pois ela se morreu silente e fria.. . " 
E pondo os olhos nela como pomos, 
Hão de chorar a irmã que lhes sorria. 
 
A lua, que lhe foi mãe carinhosa, 
Que a viu nascer e amar, há de envolvê-la 
Entre lírios e pétalas de rosa. 
 
Os meus sonhos de amor serão defuntos... 
E os arcanjos dirão no azul ao vê-la, 
Pensando em mim: — "Por que não vieram juntos?" 

Alphonsus de Guimaraens – disponível em www.domíniopublico.gov.br 
 
09. O poema aborda o tema mais comum da poesia do autor. Identifique-o e comente:  
 
10. Comente o caráter transcendental do poema:  
 


