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Texto 1  questão 19  

  

POEMA DE SETE FACES 

Quando eu nasci, um anjo torto 

desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

 

As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 

A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. 

(...) 

Meu Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

Mundo  mundo vasto mundo, 

se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo  mundo vasto mundo 

mais vasto é o meu coração. 

 

(Carlos Drummond de Andrade. "Obra completa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53.) 

. 
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 Esses poemas têm em comum o fato de 

a) descreverem aspectos físicos dos próprios autores. 

b) refletirem um sentimento pessimista. 

c) terem a doença como tema. 

d) narrarem a vida dos autores desde o nascimento. 

e) defenderem crenças religiosas. 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES.  

(Enem 2005) A DANÇA E A ALMA 

 

A DANÇA? Não é movimento,  

súbito gesto musical. 

É concentração, num momento, 

da humana graça natural. 

No solo não, no éter pairamos, 

nele amaríamos ficar. 

A dança - não vento nos ramos; 

seiva, força, perene estar. 

Um estar entre céu e chão, 

novo domínio conquistado, 

onde busque nossa paixão 

libertar-se por todo lado... 

Onde a alma possa descrever 

suas mais divinas parábolas 
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sem fugir à forma do ser, 

por sobre o mistério das fábulas. 

(Carlos Drummond de Andrade. ''Obra completa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 366.) 

 

20. A definição de dança, em linguagem de dicionário, que mais se 

aproxima do que está expresso no poema é 

a)  a mais antiga das artes, servindo como elemento de comunicação e 

afirmação do homem em todos os momentos de sua existência. 

b) a forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, 

possibilitando ao homem a liberação de seu espírito. 

c)  a manifestação do ser humano, formada por uma sequencia de gestos, 

passos e movimentos desconcertados. 

d)  o conjunto organizado de movimentos do corpo, com ritmo determinado 

por instrumentos musicais, ruídos,cantos, emoções etc. 

e) o movimento diretamente ligado ao psiquismo do indivíduo e, por 

consequência, ao seu desenvolvimento intelectual e à sua cultura. 

 

21. O poema "A Dança e a Alma" é construído com base em contrastes, 

como "movimento" e "concentração". 

Em uma das estrofes, o termo que estabelece contraste com solo é: 

a) éter. 

b) seiva. 

c) chão. 

d) paixão. 

e) ser. 
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(Enem 2005)   Texto 3 

 POEMA DE SETE FACES 

Quando eu nasci, um anjo torto 

desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

 

As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 

A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. 

(...) 

Meu Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

Mundo  mundo vasto mundo, 

se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo  mundo vasto mundo 

mais vasto é o meu coração. 

 

 

(Carlos Drummond de Andrade. "Obra completa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53.) 
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Questão 22) No verso "Meu Deus, por que me abandonaste" do texto 2, 

Drummond retoma as palavras de Cristo, na cruz, pouco antes de morrer. 

Esse recurso de repetir palavras de outrem equivale a 

 

a) emprego de termos moralizantes. 

b) uso de vício de linguagem pouco tolerado. 

c) repetição desnecessária de idéias. 

d) emprego estilístico da fala de outra pessoa. 

e) uso de uma pergunta sem resposta. 

  

 

GABARITO 

19) B 

20) B 

21)A 

22)D 

 


