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HUMANISMO/ QUINHENTISMO/ BARROCO 1ª SÉRIE – LITERATURA – YURI AUGUSTUS 

 
Lista 06 – Atividade 

 
01. Leia o soneto abaixo. 
 

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. 
 
E o tempo cobre o chão de verde manto, 
Que já coberto foi de neve fria, 
E em mi[m] 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. 

Camões 
 

Identifique qual a ideia principal do poema e qual o modelo adotado de escrita pelo escritor 
(explicando, se houver, os fatores de perfeccionismo) 

 
02.  
 

“Em tristes sombras morre a formosura, 
em contínuas tristezas a alegria” 

 

Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em 
aproximar termos de significados opostos, como “tristezas” e “alegria”. O nome desta figura de 
linguagem é: 
a) metáfora  b) aliteração  c) eufemismo  d) antítese  e) sinédoque 

 
Justifique a sua resposta a partir do contexto literário. 

 
03. O soneto abaixo transcrito pertence à obra de Gregório de Matos Guerra. Leia-o com atenção: 
 

Ofendi-vos, Meu Deus, bem é verdade, 
É verdade, meu Deus, que hei delinquido, 
Delinquido vos tenho e ofendido, 
Ofendido vos tem minha maldade. 
 
Maldade, que encaminha a vaidade, 
Vaidade, que todo me há vencido; 
Vencido quero ver-me e arrependido, 
Arrependido a tanta enormidade. 
 
Arrependido estou de coração, 
De coração vos busco, dai-me os braços, 
Abraços, que me rendem vossa luz. 
 
Luz, que claro me mostra a salvação, 
A salvação, pretendo em tais abraços, 
Misericórdia, amor, Jesus, Jesus. 
 

Gregório de Matos  
 

Identifique qual a ideia principal do poema e qual o modelo adotado de escrita pelo escritor 
(explicando, se houver, os fatores de perfeccionismo) 
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04.  
Texto I 

 

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da Lua se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria. 
 
Porém, se acaba o Sol, por que nascia? 
Se é tão formosa a Luz, por que não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 
Como o gosto da pena assim se fia? 
 
Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza, 
Na formosura não se dê constância, 
E na alegria sinta-se tristeza. 
 
Começa o mundo enfim pela ignorância, 
E tem qualquer dos bens por natureza 
A firmeza somente na inconstância. 
 

Gregório de Matos 
 

Texto II 
 

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. 
 
E o tempo cobre o chão de verde manto, 
Que já coberto foi de neve fria, 
E em mi[m] 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. 
 

Camões 
 

A partir da leitura dos dois sonetos, explique a possível associação temática entre ambos. 


