
 

 

Tarefa Mínima 16 – 1ª Série – Português 

Prof. Flávio 
 

Barroco e Arcadismo 
 

01. (Unicamp 2021) “Repartimos a vida em idades, em anos, em meses, em dias, em horas, mas todas estas 
partes são tão duvidosas, e tão incertas, que não há idade tão florente, nem saúde tão robusta, nem vida 
tão bem regrada, que tenha um só momento seguro.” 

 

(Antonio Vieira, “Sermão de Quarta-feira de Cinza – ano de 1673”, em A arte de morrer. São Paulo: Nova Alexandria, 1994, p. 79.) 
 

Nesta passagem de um sermão proferido em 1673, Antônio Vieira retomou os argumentos da pregação que 

fizera no ano anterior e acrescentou novas características à morte. Para comover os ouvintes, recorreu ao 
uso de anáforas. 
 

Assinale a alternativa que corresponde ao efeito produzido pelas repetições no sermão.  

a) A repetição busca sensibilizar os fiéis para o desengano da passagem do tempo.    
b) A repetição busca demonstrar aos fiéis o temor de uma vida longeva.    
c) A repetição busca sensibilizar os fiéis para o valor de cada etapa da vida.    
d) A repetição busca demonstrar aos fiéis a insegurança de uma vida cristã.    

  
02. (Unicamp 2021) “O vento da vida, por mais que cresça, nunca pode chegar a ser bonança; o vento da fortuna 

pode chegar a ser tempestade, e tão grande tempestade, que se afogue nela o mesmo vento da vida.” 
 

(Antônio Vieira, “Sermão de quarta-feira de cinza do ano de 1672”, em A Arte de Morrer. São Paulo: Nova Alexandria, 1994, p. 56.) 
 

No sermão proferido na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma, Vieira recorre a uma metáfora 
para chamar a atenção dos fiéis sobre a morte. 
 

Assinale a alternativa que expressa a mensagem veiculada pela imagem do vento.  

a) A vida dos fiéis é comparável à tranquilidade da brisa em alto-mar.    

b) A fortuna dos fiéis é comparável à força das intempéries marítimas.    
c) A fortuna dos fiéis é comparável à felicidade eterna.    
d) A vida dos fiéis é comparável à ventura dos navegadores.    

  
03. (Unifesp 2020) O lema do carpe diem sintetiza expressivamente o motivo de se aproveitar o presente, já 

que o futuro é incerto. Tal lema manifesta-se mais explicitamente nos seguintes versos de Tomás Antônio 
Gonzaga: 

a) 

Ah! socorre, Amor, socorre 
Ao mais grato empenho meu! 
Voa sobre os Astros, voa, 
Traze-me as tintas do Céu. 
 

b) 

Depois que represento 

Por largo espaço a imagem de um defunto, 
Movo os membros, suspiro, 
E onde estou pergunto. 
 

c) 

É bom, minha Marília, é bom ser dono 
De um rebanho, que cubra monte e prado; 
Porém, gentil pastora, o teu agrado 

Vale mais que um rebanho, e mais que um trono. 
 

d) 

Se algum dia me vires desta sorte, 
Vê que assim me não pôs a mão dos anos: 
Os trabalhos, Marília, os sentimentos 
Fazem os mesmos danos. 
 

e) 

Ah! enquanto os Destinos impiedosos 
Não voltam contra nós a face irada, 
Façamos, sim, façamos, doce amada, 
Os nossos breves dias mais ditosos. 
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04. (Ufrgs 2020) No bloco superior abaixo, estão listados movimentos literários brasileiros; no inferior, 

características desses movimentos. 
 

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 
1. Barroco 
2. Romantismo 
3. Modernismo 
 
(   ) Utiliza manifestos como grande meio de divulgação das intenções estéticas e ideológicas. 

(   ) Caracteriza-se como retorno a uma intensa religiosidade. 
(   ) Procura configurar os dilemas e as contradições do ser humano. 
(   ) Busca a identidade nacional como temática, mantendo a forma conforme o padrão europeu. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) 3 – 1 – 1 – 2.    
b) 2 – 3 – 1 – 3.    

c) 3 – 1 – 2 – 2.    
d) 2 – 3 – 3 – 1.    
e) 3 – 1 – 3 – 2.    

  
05. (S1 - ifce 2020) O Barroco foi um período do século XVI marcado pela crise dos valores renascentistas, 

gerando uma nova visão de mundo através de lutas religiosas e dualismos entre espírito e razão. O 
movimento envolve novas formas de literatura, arte e até filosofia.  

 

Fonte: http://educacao.globo.com/literatura/assunto/movimentos-literarios/barroco.html.  

 
São destaques desse período no Brasil na literatura e nas artes plásticas, respectivamente,   
a) Gregório de Matos e Aleijadinho.     

b) Aluísio de Azevedo e Pedro Alexandrino Borges.     
c) Machado de Assis e Almeida Júnior.     
d) Álvares de Azevedo e Pedro Américo.     
e) José de Alencar e Victor Meirelles.    

  
06. (G1 - cftmg 2020) Tu não verás, Marília, cem cativos 

tirarem o cascalho e a rica terra, 
ou dos cercos dos rios caudalosos, 
ou da minada Serra. 
 
Não verás separar ao hábil negro 
do pesado esmeril a grossa areia, 
e já brilharem os granetes de ouro 

no fundo da bateia. 
 
Não verás derrubar os virgens matos, 
queimar as capoeiras inda novas, 
servir de adubo à terra a fértil cinza, 
lançar os grãos nas covas. 

 

Não verás enrolar negros pacotes 
das secas folhas do cheiroso fumo; 
nem espremer entre as dentadas rodas 
da doce cana o sumo. 
 
Verás em cima da espaçosa mesa 

altos volumes de enredados feitos; 
ver-me-ás folhear os grandes livros 
e decidir os pleitos. 
 
Enquanto revolver os meus Consultos, 
tu me farás gostosa companhia, 
lendo os fastos da sábia, mestra História, 

e os cantos da Poesia. 

 
Lerás em alta voz, a imagem bela; 
Eu, vendo que lhe dás o justo apreço, 
Gostoso tornarei a ler de novo 
O cansado processo. 
 



Exercícios Complementares 
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Se encontrares louvada uma beleza, 

Marília, não lhe invejes a ventura, 
Que tens quem leve à mais remota idade 
A tua formosura. 
 

Tomás Antônio Gonzaga - Lira III 

Disponível em: 100 poemas essenciais da Língua Portuguesa (org. Carlos Figueiredo) 

 

Vocabulário de apoio: 
Granete: pequeno grão; pequena quantidade de metal 
Bateia: gamela afunilada de madeira onde se lavam minérios 
Fasto: magnificência; pompa. 
 
É característica do Arcadismo, observada no poema, a  

a) opção pela linguagem rebuscada como expressão.     
b) apresentação da mulher amada como vocativo.     
c) escolha pela Arcádia como cenário.     

d) indecisão do pastor como eu lírico.     
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
 

Leia o soneto “VII”, de Cláudio Manuel da Costa, para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Onde estou? Este sítio desconheço: 
Quem fez tão diferente aquele prado? 
Tudo outra natureza tem tomado, 
E em contemplá-lo, tímido, esmoreço. 
 

Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço 
De estar a ela um dia reclinado; 
Ali em vale um monte está mudado: 
Quanto pode dos anos o progresso! 

 
Árvores aqui vi tão florescentes, 

Que faziam perpétua a primavera: 
Nem troncos vejo agora decadentes. 
 
Eu me engano: a região esta não era; 
Mas que venho a estranhar, se estão presentes 
Meus males, com que tudo degenera! 
 

(Cláudio Manuel da Costa. Obras, 2002.) 

 
07. (Unesp 2020) Está reescrito em ordem direta, sem prejuízo de seu sentido original, o seguinte verso:  

a) “Quem fez tão diferente aquele prado?” (1ª estrofe)  Quem aquele prado fez tão diferente?     
b) “Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço” (2ª estrofe)  Uma fonte houve aqui; eu não me esqueço.     

c) “Ali em vale um monte está mudado:” (2ª estrofe)  Ali está mudado um monte em vale.     
d) “Tudo outra natureza tem tomado,” (1ª estrofe)  Tudo tem tomado outra natureza.     

e) “Nem troncos vejo agora decadentes.” (3ª estrofe)  Nem troncos decadentes vejo agora.     
  
08. (Unesp 2020) O tom predominante no soneto é de  

a) ingenuidade.     
b) apatia.     

c) ira.     
d) ironia.     
e) perplexidade.     

  
09. (Unesp 2020) O eu lírico recorre ao recurso expressivo conhecido como hipérbole no verso:  

a) “Quem fez tão diferente aquele prado?” (1ª estrofe)     

b) “E em contemplá-lo, tímido, esmoreço.” (1ª estrofe)     
c) “Quanto pode dos anos o progresso!” (2ª estrofe)     
d) “Que faziam perpétua a primavera:” (3ª estrofe)     
e) “Árvores aqui vi tão florescentes,” (3ª estrofe)     
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10. (Unesp 2020) No soneto, o eu lírico expressa um sentimento de inadequação que, a seu turno, se faz 

presente na seguinte citação:  
a) “A independência, não obstante a forma em que se desenrolou, constituiu a primeira grande revolução 

social que se operou no Brasil.” (Florestan Fernandes. A revolução burguesa no Brasil.)    
b) “Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo ‘sentido’. Este se percebe não nos 

pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem 
num largo período de tempo.” (Caio Prado Júnior. Formação do Brasil contemporâneo.)     

c) “A ocupação econômica das terras americanas constitui um episódio da expansão comercial da Europa. 
A descoberta das terras americanas é, basicamente, um episódio dessa obra ingente. De início pareceu 

ser episódio secundário. E na verdade o foi para os portugueses durante todo um meio século.” (Celso 
Furtado. Formação econômica do Brasil.)    

d) “Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e 
timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns 
desterrados em nossa terra.” (Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil.)     

e) “A formação patriarcal do Brasil explica-se, tanto nas suas virtudes como nos seus defeitos, menos em 
termos de ‘raça’ e de ‘religião’ do que em termos econômicos, de experiência de cultura e de 

organização da família, que foi aqui a unidade colonizadora.” (Gilberto Freyre. Casa-grande e senzala.)     
  
11. (G1 - cftmg 2019) Madrigal XLIII 
 

Suspiros já cansados, 
Repousai por um pouco entre estas flores: 
Glaura virá e os cândidos Amores 

A gozar a beleza destes prados. 
Cai a sombra dos montes elevados: 
Abranda o loiro Sol os seus ardores: 
A flauta dos Pastores 
Respira alegre em ecos alternados. 
Suspiros já cansados 

Co’as minhas tristes dores, 
Repousai por um pouco entre as flores. 
 

ALVARENGA, Manuel I. S. Glaura: poemas eróticos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 287. 

 
Sobre o poema, afirma-se: 

I. O texto recupera o locus amoenus, tópos do ambiente aprazível para o interlúdio amoroso. 
II. A forma composicional do gênero madrigal rompe com os paradigmas árcades, imprimindo liberdade 

formal à construção poética. 
III. A cena poética acompanha em gradação o entardecer, num cenário povoado por elementos 

tradicionais da estética neoclássica. 
IV. O poema marca a tensão entre campo e cidade, criticando o modo de vida nos centros urbanos. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e II.     
b) I e III.     
c) II e IV.     
d) III e IV.     

  
12. (G1 - ifce 2019) Leia o poema de Gregório de Matos Guerra, autor também conhecido como “Boca do 

Inferno”.  
 

Goza, goza da flor da mocidade, 
Que o tempo trota a toda ligeireza, 
E imprime em toda flor sua pisada.  
Oh, não aguardes, que a madura idade 

Te converta essa flor, essa beleza, 
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.  
 
São características da escola literária da qual o autor faz parte   
a) jogo metafórico do Barroco, a respeito da brevidade da vida, valorizando o gozo do momento.     
b) caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do século XVI, apresentando uma crítica à preocupação 

feminina com a beleza.     

c) estilo didático da poesia parnasiana, corroborando com as reflexões do autor sobre as mulheres 
maduras.     

d) os traços da escrita romântica, uma vez que fala de flores, terra, sombras.     
e) a abordagem de uma existência mais materialista do que espiritual, típica da visão simbolista.     

  



Exercícios Complementares 
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13. (Espm 2019) Considere os textos que seguem. 

 
Eu tenho um coração maior que o mundo, 
tu, formosa Marília, bem o sabes; 
um coração, e basta, 
onde tu mesma cabes.  
 

(Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu) 

 
Não, meu coração não é maior que o mundo. 
É muito menor. 
Nele não cabem sequer as minhas dores.  
 

(Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo)  

 
Assinale a afirmação correta sobre os dois textos:   
a) Por pertencer à fase heroica ou iconoclasta do Modernismo, Carlos Drummond de Andrade parodia o 

lirismo sentimental do árcade Tomás Antônio Gonzaga.     

b) Enquanto o poeta do Arcadismo, Gonzaga, expressa seu sentimento pela musa Marília, o modernista 
Drummond reporta--se, nesse trecho, às divergências ideológicas.    

c) Gonzaga, como muitos árcades, é alheio ao que está a seu redor, já Drummond expressa um 
sentimento de revolta ante um mundo que não compreende as dores do poeta.     

d) Em Gonzaga, o coração do poeta alcança a plenitude com a presença da amada. Em Drummond, o 
coração é insuficiente para abarcar as próprias dúvidas existenciais.     

e) Tomás A. Gonzaga usa a imagem do “mundo” para instigar a musa Marília a aceitá-lo; Drummond 
retoma o procedimento do poeta árcade, ressaltando o sofrimento por causa da amada.     

 
14. (Unifesp 2019) É com base no mito da Arcádia que erguem suas doutrinas: destruindo a “hidra do mau 

gosto”, os árcades procuram realizar obra semelhante à dos clássicos antigos. Daí a imitação dos modelos 
greco-latinos ser a primeira característica a considerar na configuração da estética arcádica. 

 

(Massaud Moisés. A literatura portuguesa, 1992. Adaptado.) 

 
A “hidra do mau gosto” mencionada no texto refere-se ao estilo  

a) renascentista.    
b) pré-romântico.    
c) neoclássico.    

d) barroco.    
e) medieval.    

  
15. (Famema 2019) A veia lírico-amorosa do poeta barroco Gregório de Matos (1636-1696) está bem 

exemplificada em:  
a) “Aquele não sei quê, que, Inês, te assiste 

No gentil corpo, e na graciosa face, 

Não sei donde te nasce, ou não te nasce, 
Não sei onde consiste, ou não consiste.”     

b) “Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade, 
É verdade, Senhor, que hei delinquido, 
Delinquido vos tenho, e ofendido, 

Ofendido vos tem minha maldade.”     

c) “Senhor Antão de Sousa de Meneses, 
Quem sobe a alto lugar, que não merece, 
Homem sobe, asno vai, burro parece, 
Que o subir é desgraça muitas vezes.”     

d) “Que és terra, homem, e em terra hás de tornar-te, 
Te lembra hoje Deus por sua Igreja; 
De pó te faz espelho, em que se veja 

A vil matéria, de que quis formar-te.”     
e) “A cada canto um grande conselheiro, 

Que nos quer governar cabana e vinha; 
Não sabem governar sua cozinha, 
E podem governar o mundo inteiro.”     

 


