
 

 

Tarefa Mínima 09 – 1ª Série – Português 

Prof. Flávio 
 

06/04 Módulo B05 – Classicismo 
 

01. (Unicamp 2021) 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança: 

Todo o mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades. 
 

Continuamente vemos novidades, 

Diferentes em tudo da esperança: 
Do mal ficam as mágoas na lembrança, 
E do bem (se algum houve) as saudades. 
 

O tempo cobre o chão de verde manto, 
Que já coberto foi de neve fria, 
E em mim converte em choro o doce canto. 
 

E afora este mudar-se cada dia, 
Outra mudança faz de mor espanto, 
Que não se muda já como soía*. 
(Luís Vaz de Camões) 
 

*soía: terceira pessoa do pretérito imperfeito do indicativo do verbo “soer” (costumar, ser de costume). 
 

(Luís de Camões, 20 sonetos. Campinas: Editora da Unicamp, p.91.) 
 

Indique a afirmação que se aplica ao soneto escrito por Camões. 

a) O poema retoma o tema renascentista da mudança das coisas, que o poeta sente como motivo de 
esperança e de fé na vida.    

b) A ideia de transformação refere-se às coisas do mundo, mas não afeta o estado de espírito do poeta, 
em razão de sua crença amorosa.    

c) Tudo sempre se renova, diferentemente das esperanças do poeta, que acolhem suas mágoas e 
saudades.    

d) Não apenas o estado de espírito do poeta se altera, mas também a experiência que ele tem da própria 
mudança.    

  
02. (Unicamp 2021) Leia o poema e responda à questão que se segue. 
 

A fermosura desta fresca serra 
e a sombra dos verdes castanheiros, 
o manso caminhar destes ribeiros, 

donde toda a tristeza se desterra; 
 
o rouco som do mar, a estranha terra, 
o esconder do Sol pelos outeiros, 

o recolher dos gados derradeiros, 
das nuvens pelo ar a branda guerra; 
 
enfim, tudo o que a rara natureza 
com tanta variedade nos oferece, 
se está, se não te vejo, magoando. 

 
Sem ti, tudo me enoja e me aborrece; 
sem ti, perpetuamente estou passando, 
nas mores alegrias, mor tristeza. 
 

É correto afirmar que, no soneto de Camões, 
a) a beleza natural aborrece o eu lírico, uma vez que se transforma em objeto de suas maiores tristezas.    

b) a variedade da paisagem está em harmonia com o sentimento do eu lírico porque a relação amorosa é 
imperfeita.    

c) a harmonia da natureza consola o eu lírico das imperfeições da vida e da ausência da pessoa amada.    
d) a singularidade da natureza entristece o eu lírico quando ele está distante da pessoa amada.    
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03. (Espm 2019)   

 
Tanto de meu estado me acho incerto, 

Que em vivo ardor tremendo estou de frio; 
Sem causa, juntamente choro e rio, 
O mundo todo abarco e nada aperto. 
 
É tudo quanto sinto, um desconcerto; 
Da alma um fogo me sai, da vista um rio; 

Agora espero, agora desconfio, 
Agora desvario, agora acerto. 
 
Estando em terra, chego ao Céu voando, 
Numa hora acho mil anos, e é de jeito 
Que em mil anos não posso achar uma hora. 
 

Se me pergunta alguém porque assi ando, 
Respondo que não sei; porém suspeito 
Que só porque vos vi, minha Senhora. 
 

(Luís Vaz de Camões) 

 

Assinale a afirmação incorreta sobre o texto.   
a) Trata-se de um soneto de versos decassílabos, típico poema da medida nova praticada no Classicismo 

renascentista.     
b) Estados paradoxais do eu lírico, como “choro e rio” ao mesmo tempo, ou “em vivo ardor tremendo 

estou de frio”, classificam o poema no Maneirismo, pois prenunciam elementos típicos do Barroco.     
c) A exaltação ao amor e à mulher idealizada faz com que o eu poético passe por experiências 

extremadas ou hiperbólicas, como na terceira estrofe.     

d) A solenidade do texto ao tematizar uma mulher inspiradora de encantamento transparece, por 
exemplo, no uso da expressão “Senhora” com inicial maiúscula.     

e) O conjunto de sensações corporais opostas e a provocação de um estado mental e espiritual 

contraditórios não valeram a pena para o poeta, pois este só conseguiu ver a amada.     
  
04. (Unicamp 2017)  Leia o soneto abaixo, de Luís de Camões. 

 
Enquanto quis Fortuna que tivesse 
esperança de algum contentamento, 
o gosto de um suave pensamento 
me fez que seus efeitos escrevesse. 
 
Porém, temendo Amor que aviso desse 

minha escritura a algum juízo isento, 
escureceu-me o engenho com tormento, 
para que seus enganos não dissesse. 
 
Ó vós, que Amor obriga a ser sujeitos 

a diversas vontades! Quando lerdes 
num breve livro casos tão diversos, 

 
verdades puras são, e não defeitos... 
E sabei que, segundo o amor tiverdes, 
Tereis o entendimento de meus versos! 
 

Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000164.pdf. Acessado em 02/08/2016. 

 
a) Nos dois quartetos do soneto acima, duas divindades são contrapostas por exercerem um poder sobre 

o eu lírico. Identifique as duas divindades e explique o poder que elas exercem sobre a experiência 
amorosa do eu lírico. 

b) Um soneto é uma composição poética composta de 14 versos. Sua forma é fixa e seus últimos versos 
encerram o núcleo temático ou a ideia principal do poema. Qual é a ideia formulada nos dois últimos 

versos desse soneto de Camões, levando-se em consideração o conjunto do poema? 
  



Exercícios Complementares 
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05. (Espcex (Aman) 2017)  Leia poesia a seguir. 

 
Não indagues, Leucónoe 
 
Não indagues, Leucónoe, ímpio é saber, 
a duração da vida 
que os deuses decidiram conceder-nos, 

nem consultes os astros babilônios: 
melhor é suportar 
tudo o que acontecer. 
[…] 
Enquanto conversamos, 
foge o tempo invejoso. 

Desfruta o dia de hoje, acreditando 
o mínimo possível no amanhã. 
 

A segunda estrofe da poesia horaciana faz referência ao(s) 
a) teocentrismo.    
b) amor cortês.    
c) feitos heroicos.    

d) carpe diem.    
e) amor platônico.    

  
06. (Espcex (Aman) 2017)  Leia o soneto a seguir e marque a alternativa correta quanto à proposição 

apresentada. 
 

Se amor não é qual é este sentimento? 

Mas se é amor, por Deus, que cousa é a tal? 
Se boa por que tem ação mortal? 
Se má por que é tão doce o seu tormento? 
 

Se eu ardo por querer por que o lamento 
Se sem querer o lamentar que val? 

Ó viva morte, ó deleitoso mal, 
Tanto podes sem meu consentimento. 
 
E se eu consinto sem razão pranteio. 
A tão contrário vento em frágil barca, 
Eu vou por alto-mar e sem governo. 
 

É tão grave de error, de ciência é parca 
Que eu mesmo não sei bem o que eu anseio 
E tremo em pleno estio e ardo no inverno. 
 
O artista do Classicismo, para revelar o que está no universo, adota uma visão 
a) subjetiva.    

b) idealista.    

c) racionalista.    
d) platônica.    
e) negativa.    
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES: 

 
O dia em que nasci moura e pereça 

 
O dia em que nasci moura e pereça, 
Não o queira jamais o tempo dar; 
Não torne mais ao Mundo, e, se tornar, 
Eclipse nesse passo o Sol padeça. 
 

A luz lhe falte, O Sol se [lhe] escureça, 
Mostre o Mundo sinais de se acabar, 
Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, 
A mãe ao próprio filho não conheça. 
 
As pessoas pasmadas, de ignorantes, 
As lágrimas no rosto, a cor perdida, 

Cuidem que o mundo já se destruiu. 
 
Ó gente temerosa, não te espantes, 
Que este dia deitou ao Mundo a vida 
Mais desgraçada que jamais se viu! 
 

CAMÕES, Luis Vaz de. 200 sonetos. Porto Alegre: L&PM, 1998. 

 
07. (Ufjf-pism 3 2017)  No poema é possível localizar uma crise do humanismo renascentista que se expressa 

de forma: 
a) realista.    
b) fatalista.    
c) romântica.    

d) otimista.    
e) idealista.    

  

08. (Ufjf-pism 3 2017)  No poema de Camões a visão de mundo expressa pelo eu lírico está baseada na ideia 
de: 
a) alegria de viver.     
b) valorização da natureza.    

c) sentimento órfico.    
d) manifestação divina.    
e) desconcerto do mundo.    

 


