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AVALIAÇÃO DE LITERATURA 

 

1) Quais são as principais características Simbolista? Assinale as corretas. 

(1) Subjetivismo. 

(2) Religiosidade e misticismo 

(4) Pessimismo. 

(8) Crítica aos valores éticos. 

(16) Musicalidade 

 

2)ENEM- Vida obscura 

 

Ninguém sentiu  o  teu espasmo obscuro 

ó ser humilde entre os humildes seres, 

embriagado, tonto de prazeres, 

o mundo para ti foi negro e duro. 

 

Atravessaste no silêncio escuro 

a vida presa a trágicos deveres 

e chegaste ao saber de altos saberes 

tornando-te mais simples e mais puro. 

 

Ninguém te viu o sofrimento inquieto, 

magoado, oculto e aterrador, secreto, 

que o coração te apunhalou no mundo, 

 

Mas  eu que sempre te segui os  passos 

sei que a cruz infernal prendeu-te os braços 

e o teu suspiro como foi profundo! 

 

 (SOUSA, C. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova  Aguilar, 1961) 

 

Com uma obra  densa e expressiva no Simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu  lirismo uma  

sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No  soneto, essa percepção não traduz-se em 

 

1)  sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. 



 

2) tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. 

 

4) extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. 

 

8)frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. 

 

16) vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. 

 

3)Qual  obra iniciou o Simbolismo brasileiro? 

a)Missal 

b) As flores do mal 

c) A música antes de todas  as coisa 

d)Ismália 

e)nda 

 

4)Qual é um dos conceitos principais da estética simbolista? 

a) Racionalidade 

b) Cultural 

c) Musicalidade 

d) Espiritualidade 

e) NDA 

 

5)Quais eram os principais temas das poesias  de Alphonsus de Guimaraens? 

a) A vida e a morte 

b) A morte e a vida 

c) O amor e a morte 

d) A solidão e a morte 

e) NDA 

 

6)Qual publicação é considerada o marco inicial do simbolismo francês? 

a) Miséria Humana 

b) A música antes de todas  as coisa 

c) As flores do mal 

d) A luta corporal 

e) NDA 


