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Breve histórico do ENEM
O ENEM foi criado em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho dos alunos concluintes
do ensino médio de todo país. De lá pra cá, o exame passou por várias mudanças, tanto na
estrutura da prova (além do conteúdo programático) quanto na importância para os alunos e
para as escolas.
A partir de 2009, o formato do ENEM mudou, passando a ter 180 questões, resolvidas em
dois dias de provas. Além disso, as disciplinas foram agrupadas em quatro grandes áreas do
conhecimento. O exame é a principal forma de entrada nas principais universidades públicas
e privadas do país, por meio do SISU (Sistema de Seleção Unificada).
Atualmente, o conteúdo programático do ENEM é definido a partir das Matrizes de
Referência, em quatro áreas do conhecimento, que descreve as competências e
habilidades exigidas dos alunos e lista os objetos de conhecimento associados às Matrizes de
Referência:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que abrange o conteúdo de Língua Portuguesa
(Gramática e Interpretação de Texto), Língua Estrangeira Moderna, Literatura,
Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação;
Matemática e suas Tecnologias, que abrange o conteúdo de Matemática;
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrange os conteúdos de Química, Física e
Biologia;
Ciências Humanas e suas Tecnologias, que abrange os conteúdos de Geografia, História,
Filosofia, Sociologia e Conhecimentos Gerais.
Em 6/8/2018, o ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, afirmou que, em 2020,
o Enem deve seguir um novo formato: acompanhará as mudanças estabelecidas pela Base
Nacional Comum Curricular (apenas as áreas de linguagens e matemática deverão ser
oferecidas aos estudantes, obrigatoriamente, nos três anos do ensino médio. Os outros
campos de conhecimento podem ser distribuídos ao longo desse período, a critério das redes
de ensino).
1. (ENEM 2009 prova cancelada Q. 26)
Pobre Isaura! Sempre e em toda parte esta continua importunação de senhores e de escravos, que não
a deixam sossegar um só momento! Como não devia viver aflito e atribulado aquele coração! Dentro de
casa contava ela quatro inimigos, cada qual mais porfiado em roubar-lhe a paz da alma, e torturar-Ihe o
coração: três amantes, Leôncio, Belchior, e André, e uma emula terrível e desapiedada, Rosa. Fácil -lhe
fora repelir as importunações e insolências dos escravos e criados; mas que seria dela, quando viesse o
senhor?!...
GUIMARAES, B. A escrava Isaura. São Paulo: Ática, 1995 (adaptado).

A personagem Isaura, como afirma o título do romance, era uma escrava. No trecho
apresentado, os sofrimentos por que passa a protagonista
(A)assemelham-se aos das demais escravas do país, o que indica o estilo realista da abordagem
do tema da escravidão pelo autor do romance.
(B) demonstram que, historicamente, os problemas vividos pelas escravas brasileiras, como
Isaura, eram mais de ordem sentimental do que física.
(C) diferem dos que atormentavam as demais escravas do Brasil do século XIX, o que revela o
caráter idealista da abordagem do tema pelo autor do romance.
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(D) indicam que, quando o assunto era o amor, as escravas brasileiras, de acordo com a
abordagem lírica do tema pelo autor, eram tratadas como as demais mulheres da sociedade.
(E) revelam a condição degradante das mulheres escravas no Brasil, que, como Isaura, de acordo
com a denúncia feita pelo autor, eram importunadas e torturadas fisicamente pelos seus
senhores.
2.
TEXTO 1
Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
[...]
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar - sozinho, a noite Mais prazer eu encontro la;
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras
Onde canta o Sabiá.
DIAS, G. Poesia e prosa completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1998.

TEXTO 2
Canto de regresso à Pátria
Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá
Minha terra tem mais rosas
E quase tem mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra
Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Não permita
Deus que eu morra
Sem que volte para lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte pra São Paulo
Sem que eu veja a rua 15
E o progresso de São Paulo.
ANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno Oswald. São Paulo: Círculo do Livro. s/d.
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Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo
poético: a paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, conclui-se que:
(A) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom de
que se revestem os dois textos.
(B) a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem
tropical realçada no texto 1.
(C) o texto 2 aborda o tema da nação, como o texto 1, mas sem perder a visão crítica da realidade
brasileira.
(D) o texto 2, em oposição ao texto 1, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à
pátria.
(E) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira.
3.(ENEM 2009 prova cancelada Q.27)
O sertão e o sertanejo
Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim crescido
e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o incêndio que
algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. Minando à surda na
touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, e levanta-se
a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que
se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo,
vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o
alvacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda a parte melancolia; de todos os lados
tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou
por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num
trabalho íntimo de espantosa atividade.”
TAUNAY, Visconde de. Inocência. São Paulo: Ática. 1993 (adaptado).

O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação.
Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes
contribuições do Romantismo para construção da identidade da nação é a:
(A) possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada
pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação.
(B) consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que
coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país.
(C) construção, em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de uma
imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira.
(D) expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do
território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros.
(E) valorização da vida urbana e do progresso, em detrimento do interior do Brasil, formulando
um conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira.
4. (ENEM 2010 prova azul Q. 117)
Soneto
Já da morte o palor me cobre o rosto,
Nos lábios meus o alento desfalece,
Surda agonia o coração fenece,
E devora meu ser mortal desgosto!
Do leito embalde no macio encosto
Tento o sono reter!... já esmorece
O corpo exausto que o repouso esquece...
Eis o estado em que a mágoa me tem posto!
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O adeus, o teu adeus, minha saudade,
Fazem que insano do viver me prive
E tenha os olhos meus na escuridade.
Dá-me a esperança com que o ser mantive!
Volve ao amante os olhos por piedade,
Olhos por quem viveu quem já́ não vive!
AZEVEDO, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000.

O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura
um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é
(A) a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte.
(B) a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda.
(C) o descontrole das emoções provocado pela autopiedade.
(D) o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa.
(E) o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento.
5. (ENEM 2012 prova azul Q.98)
“Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, “um romancista que
colecionava desafetos, azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o Brasil”. Assim era José de Alencar
(1829-1877), o conhecido autor de O guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de
criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também
folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da
Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu
acervo inédito será digitalizada.
História Viva, n. 99, 2011.

Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de
sua obra, depreende-se que
(A) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus
romances.
(B) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra
literária com temática atemporal.
(C) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua
importância para a história do Brasil Imperial.
(D) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da
memória linguística e da identidade nacional.
(E) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática
indianista.
6. (ENEM 2001)
No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de
época: o Romantismo.
Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da nossa
raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as
mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos
às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não.
Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo
passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação.
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Jackson,1957.

A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na
alternativa:
(A) “… o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas …”
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(B)
“…
era
talvez
a
mais
atrevida
criatura
da
nossa
raça
…”
(C) “Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, …”
(D) “Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos … “
(E) “… o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação.”
7. (ENEM 2016 2ª aplicação prova azul Q.116)
Esaú e Jacó
Ora, aí está justamente a epígrafe do livro, se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me ocorresse outra. Não
é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par
de Lunetas para que o leitor do Iivro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro.
Por outro lado, há proveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor,
por uma Iei de solidariedade, espécie de troca de serviços, entre o enxadrista e os seus trabalhos.
Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de
torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da
marcha de cada peça, e afinal umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo.
ASSIS, M. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1964 (fragmento).

O fragmento do romance Esaú e Jacó mostra como o narrador concebe a leitura de um texto
literário. Com base nesse trecho, tal leitura deve levar em conta
(A) o leitor como peça fundamental na construção dos sentidos.
(B) a luneta como objeto que permite ler melhor.
(C) o autor como único criador de significados.
(D) o caráter de entretenimento da literatura.
(E) a solidariedade de outros autores.
8. (ENEM 2015 prova azul Q. 127)
Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os
cabelos e eu parti.
Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação.
Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um
diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade,
como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa; o Ateneu desde muito
tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar
de aclamações o bombo vistoso dos anúncios.
O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o
império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em
diversos pontos da cidade, a pedidos, à substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões,
sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o ofegante e esbaforido concurso de
professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig,
inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que
o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos
eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea, irresistível! E não havia senão
aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito.
POMPÉIA, R. O Ateneu. São Paulo: Scipione, 2005.

Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção
social do colégio demarcado pela
(A) ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais.
(B) interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional.
(C) produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do ensino.
(D) ampliação do acesso à educação, com a negociação dos custos escolares.
(E) cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do avanço social.
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9. (ENEM 2013 caderno azul Q.122)
Capitulo LIV A pêndula
Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir; estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada.
Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito
mal; esse tique-taque soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos
de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, e a contá-los
assim:
— Outra de menos...
— Outra de menos...
— Outra de menos...
— Outra de menos...
O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater
nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há, que se transformam ou
acabam; as mesmas instituições morrem; o relógio é definitivo e perpetuo. O derradeiro homem, ao
despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre.
Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra, e deleitosa. As fantasias
tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras, à semelhança de devotas que se abalroam para
ver o anjo-cantor das procissões. Não ouvia perdidos, mas os minutos ganhados.
ASSIS, M. Memórias de Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: nova Aguilar 1992 (fragmento)

O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com
Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos
paradigmas românticos, porque
(A) o narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros.
(B) como “defunto autor”, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo.
(C) na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas.
(D) o relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás
Cubas.
(E) o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio.
10. (ENEM 2011 prova azul Q. 117)
Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros,
se concentrando e caindo em tristeza; mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo
violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes
da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe
fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e outras, cada vez mais ardentes e mais
delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em
torrente, a correrem serpenteando, como cobras numa floresta incendiada; eram ais convulsos, chorados
em frenesi de amor: música feita de beijos e soluços gostosos; carícia de fera, carícia de doer, fazendo
estalar de gozo.
AZEVEDO, A. O Cortiço. São Paulo: Ática, 1983 (fragmento).

No romance O Cortiço (1890), de Aluízio Azevedo, as personagens são observadas como
elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na
passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela prevalência do
elemento brasileiro, pois
(A) destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas.
(B) exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo.
(C) mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português.
(D) destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses.
(E) atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais.
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11. (ENEM 2005 prova azul Q.27)
Óbito do autor
(....) expirei às duas horas da tarde de uma
sexta-feira do mês de agosto de 1869, na
minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns
sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era
solteiro, possuía cerca de trezentos contos e
fui acompanhado ao cemitério por onze
amigos. Onze amigos! Verdade é que não
houve cartas nem anúncios. Acresce que
chovia − peneirava − uma chuvinha miúda,
triste e constante, tão constante e tão triste,
que levou um daqueles fiéis da última hora a
intercalar esta engenhosa ideia no discurso
que proferiu à beira de minha cova: −”Vós, que
o conhecestes, meus senhores, vós podeis
dizer comigo que a natureza parece estar
chorando a perda irreparável de um dos mais
belos caracteres que tem honrado a
humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do
céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o
azul como um crepe funéreo, tudo isto é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas;
tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado.” (....)
(Adaptado. Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. Ilustrado por Cândido Portinari. Rio de Janeiro:
Cem Bibliófilos do Brasil, 1943. p.1.)

Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a
ilustração do pintor
(A) apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal.
(B) retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis.
(C) distorce a cena descrita no romance.
(D) expressa um sentimento inadequado à situação.
(E) contraria o que descreve Machado de Assis.
12. (ENEM 2009 prova cancelada Q. 41)
Ouvir estrelas
“Ora, (direis) ouvir estrelas! Certo
perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,
que, para ouvi-las, muita vez desperto
e abro as janelas, pálido de espanto…
E conversamos toda noite, enquanto
a Via-Láctea, como um pálio aberto,
cintila. E, ao vir o Sol, saudoso e em pranto,
inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas?” Que sentido
tem o que dizem, quando estão contigo?”
E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas”.
BILAC, Olavo. “Ouvir estrelas”. In: Tarde, 1919.
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Ouvir estrelas
Ora, direis, ouvir estrelas! Vejo
que estás beirando a maluquice extrema.
No entanto o certo é que não perco o ensejo
De ouvi-las nos programas de cinema.
Não perco fita; e dir-vos-ei sem pejo
que mais eu gozo se escabroso é o tema.
Uma boca de estrela dando beijo
é, meu amigo, assunto p’ra um poema.
Direis agora: Mas, enfim, meu caro,
As estrelas que dizem? Que sentido
têm suas frases de sabor tão raro?
Amigo, aprende inglês para entendê-las,
Pois só sabendo inglês se tem ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.
TIGRE, Bastos. “Ouvir estrelas”. In: Becker, I. Humor e humorismo: Antologia. São Paulo: Brasiliense, 1961.

A partir da comparação entre os poemas, verifica-se que,
(A) no texto de Bilac, a construção do eixo temático se deu em linguagem denotativa, enquanto
no de Tigre, em linguagem conotativa.
(B) no texto de Bilac, as estrelas são inacessíveis, distantes, e no texto de Tigre, são próximas,
acessíveis aos que as ouvem e as entendem.
(C) no texto de Tigre, a linguagem é mais formal, mais trabalhada, como se observa no uso de
estruturas como “dir-vos-ei sem pejo” e “entendê-las”.
(D) no texto de Tigre, percebe-se o uso da linguagem metalinguística no trecho “Uma boca de
estrela dando beijo/é, meu amigo, assunto p’ra um poema.”
(E) no texto de Tigre, a visão romântica apresentada para alcançar as estrelas é enfatizada na
última estrofe de seu poema com a recomendação de compreensão de outras línguas.
13. (ENEM 2013 prova azul Q. 116)
Mal secreto
Se a cólera que espuma, a dor que mora
N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração, no rosto se estampasse;
Se se pudesse, o espírito que chora,
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora
Nos causa, então piedade nos causasse!
Quanta gente que ri, talvez, consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo,
Como invisível chaga cancerosa!
Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!
CORREIA, R. In: PATRIOTA, M. Para compreender Raimundo Correia. Brasília: Alhambra, 1995.
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Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática,
o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas
em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que
(A) a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada.
(B) o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social.
(C) a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja.
(D) o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo.
(E) a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social.
14.
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 sentimento inquieto,
magoado, oculto e aterrador, secreto,
que o coração te apunhalou no mundo,
Mas eu que sempre te segui os passos
sei que 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 Sousa 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.
15. (ENEM 2009 caderno azul Q.99)
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!
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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.
_____________________________________________________________________________
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