
 

 

Tarefa 8 professor Sinval 
 

- Texto para as questões 01, 02, 03 e 04 
 

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*. 
*soía: costumava ser 

Camões 
 

01. O gênero textual acima foi construído usando medida nova ou velha? Justifique. 
 

02. Como se evidencia a função emotiva da linguagem no poema? 
 

03. O soneto em questão se enquadra em que gênero literário? 
 

04. O desenvolvimento temático do soneto permite identificar o momento histórico vivido pelo autor? 
Justifique. 

 

- As questões 05 e 06 referem-se à leitura da novela A Metamorfose, de Franz Kafka. 
 

05. Estabeleça uma relação entre o livro e o Expressionismo. 
 

06. A condição inicial do protagonista é a de um herói ou de um anti-herói? Justifique. 
 

- Texto para as questões 07 e 08 
 

Um amor assim delicado 
Você pega e despreza 
Não devia ter despertado 
Ajoelha e não reza 
(...) 
 

Princesa, surpresa, você me arrasou 
Serpente, nem sente que me envenenou 
Senhora, e agora, me diga onde eu vou 
Senhora, serpente, princesa 
 

Um amor assim delicado 
Nenhum homem daria 
Talvez tenha sido pecado 
Apostar na alegria 
 

Você pensa que eu tenho tudo 
E vazio me deixa 
Mas Deus não quer que eu fique mudo 
E eu te grito esta queixa 
(...) 

Caetano Veloso 
 
07. A letra da música se enquadra em que gênero literário? Justifique. 
 
08. Comente um aspecto que aproxima a letra das cantigas de amor do Trovadorismo. 
 


