
 

 

Tarefa 02 – Professor Sinval 
 
Texto 1 
 
O Incêndio de Roma 
 
Raiva o incêndio. A ruir, soltas, desconjuntadas, 
As muralhas de pedra, o espaço adormecido 
De eco em eco acordando ao medonho estampido, 
Como a um sopro fatal, rolam esfaceladas. 
 
E os templos, os museus, o Capitólio erguido 
Em mármor frígio, o Foro, as eretas arcadas 
Dos aquedutos, tudo as garras inflamadas 
Do incêndio cingem, tudo esbroa-se partido. 
 
Longe, reverberando o clarão purpurino, 
Arde em chamas o Tibre e acende-se o horizonte... 
- Impassível, porém, no alto do Palatino, 
 
Nero, com o manto grego ondeando ao ombro, assoma 
Entre os libertos, e ébrio, engrinaldada a fronte, 
Lira em punho, celebra a destruição de Roma. 
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01. Destaque do poema exemplos de: 
 
02. O poema se refere ao tempo histórico vivido pelo poeta? Justifique. 
 
03. Que aspecto distancia o poema das características da poesia romântica? 
 
Texto 2 
 
Língua Portuguesa 
 
Última flor do Lácio, inculta e bela, 
És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos vela... 
 
Amo-te assim, desconhecida e obscura. 
Tuba de alto clangor, lira singela, 
Que tens o trom e o silvo da procela, 
E o arrolo da saudade e da ternura! 
 
Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 
Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 
 
Em que da voz materna ouvi: “meu filho!”  
E em que Camões chorou, no exílio amargo, 
O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 
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04. Demonstre a evidência da função poética da linguagem no soneto. 
 
05. O poema aprecia ou deprecia o seu idioma? Justifique. 
 
06. Em que aspecto o soneto se aproxima do Romantismo? Justifique. 
 



Literatura – Avaliação Produtiva 

 

 
2

Texto 3 
 
Nelmezzodelcamin 
 
Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada 
E triste, e triste e fatigado eu vinha. 
Tinhas a alma de sonhos povoada, 
E alma de sonhos povoada eu tinha... 
 
E paramos de súbito na estrada 
Da vida: longos anos, presa à minha 
A tua mão, a vista deslumbrada 
Tive da luz que teu olhar continha. 
 
Hoje segues de novo... Na partida 
Nem o pranto os teus olhos umedece, 
Nem te comove a dor da despedida. 
 
E eu, solitário, volto a face, e tremo, 
Vendo o teu vulto que desaparece 
Na extrema curva do caminho extremo. 
 

Olavo Bilac 
 
07. O poema está centrado no emissor ou no referente? Justifique. 
 
08. O poema é típico da poesia parnasiana? Justifique. 


