
 

 

Tarefa Mínima 10 – 1ª Série – Português 
Professor Flávio 

 
01. (G1 - ifsp 2016) Considerando o Classicismo em Portugal, assinale a alternativa correta.  

a)  Os Lusíadas é a principal obra lírica de Camões e o tema central é o sofrimento por um amor não 
correspondido.    

b)  Os Lusíadas tem como temática a descoberta do Brasil e a relação entre o colonizador e o índio.    
c)  Luís Vaz de Camões é o principal autor do Classicismo em Portugal e destacou-se por sua produção 

épica e lírica.    
d)  Uma característica dos versos de Camões é que eles não apresentam uma métrica, são livres e 

brancos.    
e)  Uma característica de Camões é que ele desprezava Portugal e o povo português.    

  
02.  (Ufrgs 2006) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações a seguir, referentes ao "Canto V" de 

"Os Lusíadas", de Luís de Camões. 
 

( ) Vasco da Gama conta ao rei africano a partida da terra portuguesa, onde a tripulação deixa o coração 
e as mágoas. 
( ) Ao descrever Adamastor, Vasco da Gama cita, entre as características do gigante, a barba esquálida, 
os olhos encovados e os cabelos crespos. 
( ) Paulo da Gama, irmão de Vasco, narra a viagem dos lusos até Melinde. 
( ) O aventureiro Fernão Veloso, ao ser atacado por etíopes, volta correndo para junto dos 
companheiros, cena que empresta humor ao poema épico. 
( ) O poeta Luís de Camões assume a narração do poema para elogiar a tenacidade portuguesa. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a)  F - F - V - F - V.    
b)  V - F - F - V - V.    
c)  F - V - F - V - F.    
d)  V - V - F - V - F.    
e)  F - F - V - F - F.    

  
03. (Uern 2015) Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos a seguir. 
 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 
Para matar-me, e novas esquivanças; 
Que não pode tirar-me as esperanças, 
Que mal me tirará o que eu não tenho. 

(Camões, L. V. de. Sonetos. Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1961. Fragmento.) 
 

Porém já cinco sóis eram passados 
Que dali nos partíramos, cortando 

Os mares nunca doutrem navegados, 
Prosperamente os ventos assoprando, 

Quando uma noite, estando descuidados 
Na cortadora proa vigiando, 

Uma nuvem, que os ares escurece, 
Sobre nossas cabeças aparece. 

(Camões, L. V. Os Lusíadas. Abril Cultural, 1979. São Paulo. Fragmento.) 
 

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos.  
a)  Épico e lírico.    
b)  Lírico e épico.    
c)  Lírico e dramático.    
d)  Dramático e épico.    

  
04. (Espcex (Aman) 2014) Epopeia é uma longa narrativa em versos que ressalta os feitos de um herói, 

protagonista de fatos históricos ou maravilhosos. A maior das epopeias da Língua Portuguesa é Os 
Lusíadas, de Camões, em que o grande herói celebrado é   
a)  Diogo Álvares Correia.     
b)  Fernão de Magalhães.     
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c)  O Gigante Adamastor.     
d)  Vasco da Gama.     
e)  Cristóvão Colombo.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o trecho de Os Lusíadas. 
 

Tão temerosa vinha e carregada, 
Que pôs nos corações um grande medo; 
Bramindo, o negro mar de longe brada, 
Como se desse em vão nalgum rochedo, 

– Ó Potestade, disse, sublimada: 
Que ameaço divino ou que segredo 

Este clima e este mar nos apresenta, 
 

Que mor coisa parece que tormenta? 
Não acabava, quando uma figura 

Se nos mostra no ar, robusta e válida, 
De disforme e grandíssima estatura; 
O rosto carregado, a barba esquálida, 

Os olhos encovados, e a postura 
Medonha e má e a cor terrena e pálida; 
Cheios de terra e crespos os cabelos, 
A boca negra, os dentes amarelos. 

(NEVES, João Alves das e TUFANO, Douglas. Luís de Camões. São Paulo: Moderna, 1980.)  
 
05. (G1 - ifsp 2014) Considere a afirmação a seguir. 
 

Na segunda estrofe predomina a ________, e o trecho selecionado evidencia que Camões optou por versos 
________ ao escrever Os Lusíadas. 
 
As lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por  
a)  descrição ... alexandrinos.    
b)  dissertação ... alexandrinos.    
c)  narração ... pentassílabos.    
d)  descrição ... decassílabos.    
e)  narração ... decassílabos.    
  

06. (Fuvest 2013)  
Não mais, musa, não mais, que a lira tenho 

Destemperada e a voz enrouquecida, 
E não do canto, mas de ver que venho 

Cantar a gente surda e endurecida. 
O favor com que mais se acende o engenho 
Não no dá a pátria, não, que está metida 

No gosto da cobiça e na rudeza 
Duma austera, apagada e vil tristeza. 

Luis de Camões. Os Lusíadas. 
 

a)  Cite uma característica típica e uma característica atípica da poesia épica, presentes na estrofe. 
Justifique. 

b)  Relacione o conteúdo dessa estrofe com o momento vivido pelo Império Português por volta de 1572, 
ano da publicação de Os Lusíadas.   

 
 
 


