
A impressão deste material não é obrigatória. 

BARROCO 1ª SÉRIE – LITERATURA – YURI AUGUSTUS 

 
Lista 07 

 
01. 
 

Ardor em firme coração nascido; 
      pranto por belos olhos derramado; 

      incêndio em mares de água disfarçado; 
      rio de neve em fogo convertido: 

 
      tu, que em um peito abrasas escondido; 
      tu, que em um rosto corres desatado; 
      quando fogo, em cristais aprisionado; 
      quando crista, em chamas derretido. 

 
      Se és fogo, como passas brandamente, 
      se és fogo, como queimas com porfia? 

      Mas ai, que andou Amor em ti prudente! 
 

      Pois para temperar a tirania, 
      como quis que aqui fosse a neve ardente, 

      permitiu parecesse a chama fria.  
 

O texto pertencente a Gregório de Matos apresenta todas as seguintes características (JUSTIFIQUE 
quais os erros nas alternativas não assinaladas)  
a) Trocadilhos, predomínio de metonímias e de símiles, a dualidade temática da sensualidade e do 

refreamento, antíteses claras dispostas em ordem direta. 
b) Sintaxe segundo a ordem lógica do Classicismo, a qual o autor buscava imitar, predomínio das 

metáforas e das antíteses, temática da fugacidade do tempo e da vida. 
c) Dualidade temática da sensualidade e do refreamento, construção sintática simétrica por simetrias 

sucessivas, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem para o paradoxo. 
d) Técnica naturalista, assimetria total de construção, ordem direta inversa, imagens que prenunciam 

o Romantismo. 
e) Verificação clássica, temática neoclássica, sintaxe preciosista evidente no uso das antíteses, dos 

anacolutos e das alegorias, construção assimétrica. 
 
02. 

 
"Nasce o Sol, e não dura mais que um dia. 
Depois da luz, se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria." 

 

Gregório de Matos  
 
a) Identifique uma caraterística que classifique o texto como Barroco. 
b) Explique duas figuras de linguagem nesse trecho. 
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03. 
"Que falta nesta cidade? Verdade. 
Que mais por sua desonra? Honra. 
Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. 
 
O demo a viver se exponha, 
Por mais que a fama a exalta, 
Numa cidade onde falta 
Verdade, honra, vergonha." 

 
O trecho acima é do poeta Gragório de Matos e Guerra, no qual reflete sobre aspectos sociais da colônia 
brasileira onde ele residia. Sendo assim, explique 
a) Qual a crítica? 
b) É possível ser o poema atemporal? Por quê? 

 
04.A opção que não apresenta características do Barroco é: 

a) sentimento trágico da existência, desengano, desespero; 
b) gosto pela grandiosidade,  pela  pompa,  pela  exuberância e pelo luxo; 
c) gosto de cenas e descrições horripilantes, monstruosas, cruéis; arte da morte e dos túmulos; 
d) tentativa de conciliar pólos opostos: o ideal cristão medieval e os valores pagãos do renascimento 
e) a natureza é a fonte perene de alegria, de beleza e de perfeição; retorno aos modelos greco-latinos  
 
apresenta a alternativa que responda o teste e justifique. 

 


