
 

 

Tarefa 05 – Professor Sinval 
 

Textos para as questões 01, 02, 02 e 04 
 

Texto 01: 
E também as memórias gloriosas 

Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé, o Império, e as terras viciosas 

De África e de Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da lei da Morte libertando, 

Cantando espalharei por toda parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

 
Cessem do sábio Grego e do Troiano 
As navegações grandes que fizeram; 
Cale-se de Alexandre e de Trajano 
A fama das vitórias que tiveram; 

Que eu canto o peito ilustre Lusitano, 
A quem Neptuno e Marte obedeceram. 
Cesse tudo o que a Musa antiga canta, 
Que outro valor mais alto se alevanta. 

 
Camões – Os Lusíadas – canto I Soneto 

 
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. 

 
O tempo cobre o chão de verde manto, 
que já coberto foi de neve fria, e, enfim, 

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. 
 

Luis de Camões 
 
01. Reconheça a presença de elementos estruturais clássicos no soneto e nas estrofes de Os Lusíadas: 
 
02. Destaque do soneto expressões que justifiquem a ideia do tempo como uma ação benéfica: 
 
03. Comente a grandiloquência e a presença da Mitologia no texto 02: 
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04. O Classicismo valorizou o ser humano, o Antropocentrismo, em oposição ao Teocentrismo da Idade Média. 
Destaque os versos da estrofe de Os Lusíadas que justificam esse aspecto: 

 
 

Texto para as questões 05, 06, 07 e 08: 
 

Está se a Primavera trasladando 
em vossa vista deleitosa e honesta; 
nas lindas faces, olhos, boca e testa, 

boninas, lírios, rosas debuxando. 
 

De sorte, vosso gesto matizando, 
Natura quanto pode manifesta 

que o monte, o campo, o rio e a floresta 
se estão de vós, Senhora, namorando. 

 
Se agora não quereis que quem vos ama 

possa colher o fruito destas flores, 
perderão toda a graça vossos olhos. 

 
Porque pouco aproveita, linda Dama, 
que semeasse Amor em vós amores, 
se vossa condição produze abrolhos. 

 
Camões 

 
05. A primeira e a segunda estrofes relacionam a Senhora do eu-lírico a elementos da natureza. Destaque do 

poema expressões que justificam essa caracterização: 
 
06. Ao associar a amada à natureza, o eu-lírico atribui-lhe caracterização física ou espiritual? Justifique: 
 
07. Os dois tercetos revelam a intenção do eu-lírico: o convite à amada para colher o dia, carpe diem, porque 

ele é breve. Comente esta postura, usando elementos textuais: 
 
08. Reconheça a evidência no soneto das funções poética e apelativa da linguagem: 
 


