
FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 
 

 

QUESTÕES 
 

Módulo B 06 

 
Página 51 
 

Questão  
05 

 
Página 52 
 

Questões  
01 

02 
03 
 

Página 53 
 

Questões  
04 
05 

06 
 
 

08. 

Sobre o classicismo é correto afirmar: 

a) Movimento que faz referência aos modelos clássicos greco-romanos. 
b) Presença de poemas com versos livres e brancos. 
c) Memorial de Aires é um exemplo de romance classicista. 
d) Possui uma linguagem informal, com uso de regionalismos. 
e) Movimento que surge no século V na Europa. 
 

09. 

Assinale a alternativa correta sobre Camões. 

a) Além de usar metros mais populares, utilizou-se da medida nova, especialmente nas redondilhas 
que recriam, poeticamente, um quadro harmônico da vida e do mundo. 
b) O tema do desconcerto do mundo é um dos aspectos característicos de sua poesia, presente, por 
exemplo, nos sonetos de inspiração petrarquiana. 
c) Introduziu o estilo cultista em Portugal, em 1580, explorando antíteses e paradoxos nos poemas de 
temática religiosa. 
d) Autor mais representativo da poesia medieval portuguesa, produziu, além de sonetos satíricos, a 
obra épica Os lusíadas. 
e) Influenciado pelo Humanismo português, aderiu ao cânone clássico de composição poética, 
afastando-se, porém, das inovações métricas e dos modelos greco romanos. 
 

 

10.  
Leia o soneto de Luís Vaz de Camões para responder à questão: 
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Alma minha gentil, que te partiste 

Alma minha gentil, que te partiste 
Tão cedo desta vida, descontente, 
Repousa lá no Céu eternamente, 
E viva eu cá na terra sempre triste. 

Se lá no assento etéreo, onde subiste, 
Memória desta sida se consente, 
Não te esqueças daquele amor ardente 
Que já nos olhos meus tão puro viste. 

E se vires que pode merecer-te 
Alguma cousa a dor que me ficou 
Da mágoa, sem remédio, de perder-te, 

Roga a Deus, que teus anos encurtou, 
Que tão cedo de cd me leve a ver-te, 
Quão cedo de meus olhos te levou. 

Luís Vaz de Camões, in "Sonetos" 

No poema de Camões, podemos perceber algumas características do Classicismo. São elas: 

a) equilíbrio entre os transes existenciais do poeta com a disciplina clássica: emoção e razão, 
expressão pessoal e imitação são concebidas por meio de uma dicção sóbria, contida, mas nem 
por isso menos comovente. No poema também podemos perceber que, embora o homem sempre 
queira atingir o ideal e a perfeição, ele sempre encontra em seu caminho a restrição imposta 
pela própria condição humana. 

b) o assunto principal do poema é o sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher 
idealizada e distante. Há uma ambientação aristocrática da corte e uma forte influência 
provençal na lírica camoniana. 

c) predomínio da musicalidade e grande influência da tradição oral ibérica. O assunto principal 
do poema é o lamento da moça cujo namorado partiu. Os paralelismos semânticos, o refrão, 
reiterações e estribilho estão presentes em seus versos: esses elementos tinham como finalidade 
facilitar a memorização do texto para que ele fosse cantado. 

d) O poema de Camões é marcado por uma linguagem rebuscada, permeada por figuras de 
linguagem de difícil compreensão. Seu tema principal é a luta entre classes sociais e as crises 
religiosas. 

 


