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Simbolismo 
 

1. O simbolismo caracterizou-se por ser: 
a) positivista, naturalista e cientificista 
b) antipositivista, antinaturalista e anticientificista 
c) objetivista e materialista. 
d) uma retomada aos modelos greco-latinos 
e) subjetivista e racionalista. 

 
 
2. (ENEM 2009) 

Cárcere das almas  

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa,  
Soluçando nas trevas, entre as grades  
Do calabouço olhando imensidades,  
Mares, estrelas, tardes, natureza.  
 
Tudo se veste de uma igual grandeza  
Quando a alma entre grilhões as liberdades  
Sonha e, sonhando, as imortalidades  
Rasga no etéreo o Espaço da Pureza.  
 
Ó almas presas, mudas e fechadas  
Nas prisões colossais e abandonadas,  
Da Dor no calabouço, atroz, funéreo!  
 
Nesses silêncios solitários, graves,  
que chaveiro do Céu possui as chaves  
para abrir-vos as portas do Mistério?! 

CRUZ E SOUSA, J. Poesia completa. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura /  
Fundação Banco do Brasil, 1993.  

  

Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do Simbolismo encontrados 

no poema Cárcere das almas, de Cruz e Sousa, são: 

a) a opção pela abordagem, em linguagem simples e direta, de temas filosóficos.   

b) a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista.  

c) o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais.  

d) a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas 

inovadoras. 

e) a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em 
favor de temas do cotidiano.  



 
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de Apoio para Monitoria 

Literatura 
Monitora: Gianne Frade  

22, 23 e 25/07/2015 

 
 

3. Estão entre as principais características do Simbolismo: 
a) Presença de elementos da cultura greco-latina; cultivo de formas clássicas, como o soneto; 

uso de uma linguagem simples com vocabulário comum; desprezo pela vida urbana e 
gosto pela paisagem campestre. 

b) Linguagem vaga, fluida e imprecisa, com abundante emprego de substantivos abstratos e 
adjetivos; aproximação ou cruzamento de campos sensoriais diferentes, procedimento 
denominado sinestesia; presença do misticismo e da religiosidade. 

c) Expressão das contradições e do conflito espiritual do homem; uso de figuras de 
linguagem, sugestões de cor e som e de imagens fortes com a finalidade de traduzir o 
sentido trágico da vida. 

d) Uso de um vocabulário culto e gosto pelas formas clássicas, presença do objetivismo e do 
racionalismo; presença de elementos da mitologia greco-latina e universalismo. 

 
 
4. (ITA-2002) Leia os seguintes versos: 
 

Mais claro e fino do que as finas pratas 
O som da tua voz deliciava... 

Na dolência velada das sonatas 
Como um perfume a tudo perfumava. 

Era um som feito luz, eram volatas 
Em lânguida espiral que iluminava, 
Brancas sonoridades de cascatas... 

Tanta harmonia melancolizava. 
SOUZA, Cruz e. “Cristais”, in Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 86. 

 
Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto: 

a) Sinestesia, aliteração, sugestão. 
b) Clareza, perfeição formal, objetividade. 
c) Aliteração, objetividade, ritmo constante. 
d) Perfeição formal, clareza, sinestesia. 
e) Perfeição formal, objetividade, sinestesia.  

 
 

5. (ENEM 2014) 

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 
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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 traduz-se em 

a) sofrimento tácito diante  dos  limites impostos  pela  discriminação. 

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

c) extenuação condicionada  a  uma rotina de  tarefas degradantes. 

d) frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. 

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

6. "Faz descer sobre mim os brandos véus da calma, 

Sinfonia da Dor, ó Sinfonia muda, 

Voz de todo meu Sonho, ó noiva da minh'alma, 

Fantasma inspirador das Religiões de Buda." 

 

A estrofe acima é de Cruz e Sousa, e nela estão os seguintes elementos típicos da poesia 

simbolista: 

a) realidade urbana, linguagem coloquial, versos longos. 

b) erotismo, sintaxe fluente e direta, ironia. 

c) desprezo pela métrica, linguagem concretizante, sátira. 

d) filosofia materialista, linguagem rebuscada, exotismo. 

e) misticismo, linguagem solene, valorização do inconsciente. 
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Gabarito 
1. B 
2. C 
3. B 
4. A 
5. A 
6. E 

 
 
 
 


