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QUESTÃO 01. “Quando eu era menino [...] conse-
guia botar uma frase embaixo da outra, chamava 
de poesia...”. Segundo Ulisses Tavares, naquela 
época ele fazia versos, mas não poesia. Agora que 
você leu os seus poemas atuais, seria capaz de di-
zer por que podemos defini-los como poesia? 
 

QUESTÃO 02. Para refletir o tempo presente, em 
que tudo acontece de modo rápido e instantâ-
neo, nada melhor do que um texto curto, direto, 
incisivo, concentrado. De que modo “Day after” 
(pág. 13), “Plim plim” (pág. 17) ou “Meditação 
transcendental” (pág. 37) realiza essa tarefa? 
 

QUESTÃO 03. A ironia e o humor são recursos às 
vezes muito sutis, implicando uma certa cumpli-
cidade com o leitor: é preciso um certo entendi-
mento entre eles. O que você acha desse modo 
de transmitir mensagens? 
 

QUESTÃO 04. Leia atentamente o texto: 
  

Meditação transcendental 
 

Para meditar, 
o homus modernus ocidentalis 

cruza as pernas 
deixa as costas eretas 
os braços relaxados 

concentra a atenção num 
ponto e assim imóvel 

em pensamento e ação 
liga a televisão. 
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Escreva um parágrafo dissertativo interpretando 
o poema acima e, ao mesmo tempo, demons-
trando a figura de linguagem presente no texto. 
 

QUESTÃO 05. Escreva um parágrafo em que você 
esclareça, com suas palavras, a diferença entre 
poema e poesia. 
 

Leia atentamente o poema que se segue 
 

AUTORAMA  
atravessar a rua é divertido: 
ônibus brincam de cabra-cega, 
carros de vídeo-game, 
pedestres de piques*. 
mas ninguém morre de mentirinha. 
 

* PIQUE: brincadeira infantil em que uma das crianças deve correr 
atrás de outra(s) e pegá-la(s), o que pode ser feito em qualquer 

lugar, com exceção de um ponto, escolhido de comum acordo, onde 
se está a salvo 
 

Partindo do princípio de que autorama é uma mi-
niatura de pista automobilística para corridas de 
carros de brinquedo, escreva um parágrafo em 
que você interprete o poema acima e, ao mesmo 
tempo, esclareça qual a figura de linguagem pre-
sente em toda a extensão do texto 
 

QUESTÃO 06. Leia atentamente o texto que se se-
gue: 
 

AO SUCESSO 
nos comerciais de cigarros 
todos são bonitos 
ricos 
jovens 
atletas 
e já descobriram a cura do câncer. 
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Escreva um parágrafo dissertativo interpretando 
o poema acima e, ao mesmo tempo, demons-
trando a figura de linguagem presente em toda a 
extensão do texto. 
 

QUESTÃO 07. Uma das funções da poesia é retra-
tar a realidade de forma crítica, levando o leitor a 
refletir a respeito do mundo em que vive. Diante 
disso, cite e explique pelo menos dois TEMAS ex-
plorados pelo autor Ulisses Tavares no livro Viva 
a poesia viva. 
 

QUESTÃO 08. Escreva um parágrafo em que você 
diferencie dois termos essenciais para o estudo 
da Literatura: denotação e conotação. 
 
 

 
 

 


