
     

 

 

 

 

 

 
Surrealismo/Modernismo 

 

01. (Unesp 2016)  Leia um trecho do “Manifesto do Surrealismo”, 

publicado por André Breton em 1924. 
 

Surrealismo: Automatismo psíquico por meio do qual alguém se 
propõe a exprimir o funcionamento real do pensamento. Ditado 
do pensamento, na ausência de controle exercido pela razão, 
fora de qualquer preocupação estética ou moral. 
O Surrealismo assenta-se na crença da realidade superior de 
certas formas de associação, negligenciadas até aqui, na 
onipotência do sonho, no jogo desinteressado do pensamento. 
 (Apud Gilberto Mendonça Teles. Vanguarda europeia e Modernismo brasileiro, 
1992. Adaptado.) 
 

Tendo em vista as considerações de André Breton, assinale a 
alternativa cujos versos revelam influência do Surrealismo.  
a) O mar soprava sinos 
os sinos secavam as flores 
as flores eram cabeças de santos. 
Minha memória cheia de palavras 
meus pensamentos procurando fantasmas 
meus pesadelos atrasados de muitas noites. 

 (João Cabral de Melo Neto, “Noturno”, em Pedra do sono.)    
 

b) Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
lia a história de Robinson Crusoé. 
Comprida história que não acaba mais. 

 (Carlos Drummond de Andrade, “Infância”, em Alguma poesia.)    
 

c) Quando o enterro passou 
Os homens que se achavam no café 
Tiraram o chapéu maquinalmente 
Saudavam o morto distraídos 
Estavam todos voltados para a vida 
Absortos na vida 
Confiantes na vida. 

 (Manuel Bandeira, “Momento num café”, em Estrela da manhã.)    
 

d) Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, 
onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. 
Praticas laboriosamente os gestos universais, 
sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. 

 (Carlos Drummond de Andrade, “Elegia 1938”, em Sentimento do mundo.)    
 

e) – Bem me diziam que a terra 
se faz mais branda e macia 
quanto mais do litoral 
a viagem se aproxima. 
Agora afinal cheguei 
nessa terra que diziam. 
Como ela é uma terra doce 
para os pés e para a vista. 

 (João Cabral de Melo Neto, “O retirante chega à Zona da Mata”, em Morte e 
vida severina.)    

   
02. (Unifesp 2016)  O mundo dessa pintura, como o dos sonhos, 

é ao mesmo tempo familiar e desconhecido: familiar, em razão 
do estilo minuciosamente realista, que permite ao espectador o 
reconhecimento de uma figura ou de um objeto pintados; 
desconhecido, por causa da estranheza dos contextos em que 
eles aparecem, como num sonho. 

(Fiona Bradley. Surrealismo, 2001. Adaptado.) 

 

O comentário da historiadora de arte aplica-se à pintura 
reproduzida em:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Leia o poema e observe a imagem para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
 

Era um cavalo todo feito em lavas  
recoberto de brasas e de espinhos.  
Pelas tardes amenas ele vinha  
e lia o mesmo livro que eu folheava.  
 

Depois lambia a página, e apagava  
a memória dos versos mais doridos;  
então a escuridão cobria o livro,  
e o cavalo de fogo se encantava.  
 

Bem se sabia que ele ainda ardia  
na salsugem do livro subsistido  
e transformado em vagas sublevadas.  
 

Bem se sabia: o livro que ele lia  
era a loucura do homem agoniado  
em que o incubo cavalo se nutria. 

LIMA, Jorge de. Canto quarto, poemas II e IV. In: Invenção de Orfeu. Disponível 
em: <http:www.algumapoesia.com.br/poesia3/poesianet291.htm>. Acesso em: 14 

mai. 2016. 
 

 
  

03. (Ueg 2016)  Em termos estéticos e de conteúdo, o poema e 

a pintura vinculam-se a que movimento de vanguarda artística?  
a) Expressionismo   c) Dadaísmo   e) Cubismo    
b) Surrealismo         d) Futurismo    
 

04. (Enem 2015)   

 
 

O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas 
artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor 
belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas 
produções. Um traço do Surrealismo presente nessa pintura é 
o(a)  
a) justaposição de elementos díspares, observada na imagem 

do homem no espelho.    
b) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem 

olhando sempre para frente.    
c) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de 

planos visuais.    
d) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem 

do homem.    
e) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no 

espelho.    
  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Poética 
 

De manhã escureço 
De dia tardo 
De tarde anoiteço 
De noite ardo. 
 

A oeste a morte 
Contra quem vivo 
Do sul cativo 
A oeste é meu norte. 
 

Quero que contem 
Passo por passo 
Eu morro ontem 
Nasço amanhã 
Ando onde há espaço: 
- Meu tempo é quando. 

(Vinícius de Moraes)  

 
05. (Unirio 2000)  O poema estrutura-se numa quebra da lógica 

externa. Que movimento de vanguarda apresenta essa 
característica?  
a) Futurismo.   c) Expressionismo.   e) Cubismo.    
b) Dadaísmo    d) Surrealismo.    
 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

A Mulher Sentada 
 

Mulher-mulher e pombos. 
Mulher entre sonhos. 
Nuvens nos seus olhos? 
Nuvens sobre seus cabelos. 
 

(A visita espera na sala; 
a notícia, no telefone; 
a morte cresce na hora, 
a primavera, além da janela.) 
 

Mulher sentada. Tranquila 
Na sala, como se voasse. 

(João Cabral de Melo Neto) 
  

06. (Fatec 1998)  Sobre o poema, pode-se afirmar que  

a) é a expressão evidente de uma tendência do Modernismo 
brasileiro: o gosto pelo som, a letra impressa, a superfície da 
página.    

b) caracteriza um tipo de poesia espiritualista e religiosa 
produzida pelos poetas da Geração de 45, da qual também 
faziam parte Jorge de Lima e Vinícius de Morais.    

c) se identifica ao Surrealismo, tendência moderna em que se 
ativa o inconsciente, o irracional, o sonho, e em que a 
plasticidade das imagens sobrepõe-se ao discursivo.    

d) se liga a uma corrente primitivista do Modernismo brasileiro, 
que representa uma espécie de tomada de consciência do 
estado puro e ingênuo do país e de seus habitantes.    

e) apesar de ser poesia do Modernismo brasileiro, revela uma 
propensão pela volta aos ideais simbolistas, visível 
especialmente no gosto pelo etéreo, pelo mistério, pelas 
impressões sensoriais.    



     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

SONETO DE SEPARAÇÃO 
 

De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 
 

De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama. 
 

De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente 
 

Fez-se do amigo próximo o distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 
(Vinícius de Morais)   
 
07. (Faap 1996)  Os críticos são unânimes em afirmar que o 

melhor de Vinícius de Morais está nos sonetos, suficientes para 
lhe garantirem destaque e permanência no:  
a) romantismo    
b) realismo    
c) simbolismo    
d) surrealismo    
e) modernismo    
 

Gabarito: 

 
Resposta da questão 1: [A] 

 
O poema “Noturno”, de João Cabral de Melo Neto apresenta 
desarticulação do real, sugestões oníricas com frases ditadas do 
pensamento, na ausência de controle exercido pela razão: “O 
mar soprava sinos/ os sinos secavam as flores/ as flores eram 
cabeças de santos”. A estilística da repetição, da redundância, o 
uso de anadiploses (repetição da última palavra do verso no 
início do seguinte) e de anáforas (repetição da mesma palavra 
no princípio de versos consecutivos) revelam também a 
preocupação do poeta na escolha da palavra exata e concreta, 
característica marcante em toda a sua obra. Assim, é correta a 
opção [A].   
 
Resposta da questão 2: [C] 

 
Na opção [C], pode-se observar a imagem de uma mulher em 
passeio a cavalo pelo meio de um bosque. O fato de a figura 
aparecer entrecortada no contexto em que é reproduzida causa 
estranheza, como se a paisagem representasse um sonho, 
condizente, assim, com o comentário da historiadora. O próprio 
René Magritte, autor desse quadro, disse: "Coisas visíveis 
podem ser invisíveis. Se alguém cavalga por um bosque, a 
princípio o vemos, depois não, contudo sabemos que está lá. A 
amazona oculta as árvores e estas ocultam-na também. Todavia 
os nossos poderes de pensamento abrangem tanto o visível 
quanto o invisível - eu faço uso da pintura para tornar os 
pensamentos visíveis". 
 
As imagens reproduzidas em [A], [B], [D] e [E] são da autoria de 
Van Gogh 
(1853 - 1890), Johannes Vermeer (1632 - 1675) Wassily 
Kandinsky (1926 - 1944) e Picasso (1881 -1973), inseridos nos 
movimentos estéticos do Pós-impressionismo, Barroco 
holandês, Abstracionismo e Cubismo, respectivamente.   
 
Resposta da questão 3: [B] 

 
Tanto o poema quanto a pintura possuem características que os 
vinculam ao Surrealismo, vanguarda artística da primeira 

metade do século XX, com seu auge no período entreguerras, 
sobretudo nas décadas de 1920 e 1930. Essa corrente 
enfatizava o inconsciente, o irreal e o onírico, em sintonia com 
os princípios da psicanálise e em oposição ao racionalismo.     
 
Resposta da questão 4: [A] 

 
O movimento surrealista apresenta como principais 
características a ausência da lógica, a fusão consciente da 
realidade com a ficção, a exploração do mundo onírico e a 
exaltação da liberdade de criação, entre outros. Magritte é 
conhecido pelas obras provocadoras que desafiam as 
percepções dos observadores, como a tela “A reprodução 
proibida”, em que a imagem do homem refletida no espelho 
contraria a lógica. Assim, é correta a opção [A].   
 
Resposta da questão 5: [D]   

 
Resposta da questão 6: [C]   

 
Resposta da questão 7: [E]   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1853
https://pt.wikipedia.org/wiki/1890

