
Professor Sinval – Tarefa 23 

Leia o texto e responda as questões 01, 02 e 03. 

Soneto de devoção 

Essa mulher que se arremessa, fria 
E lúbrica aos meus braços, e nos seios 

Me arrebata e me beija e balbucia 
Versos, votos de amor e nomes feios. 

Essa mulher, flor de melancolia 
Que se ri dos meus pálidos receios 

A única entre todas a quem dei 
Os carinhos que nunca a outra daria. 

Essa mulher que a cada amor proclama 
A miséria e a grandeza de quem ama 

E guarda a marca dos meus dentes nela. 

Essa mulher é um mundo! — uma cadela 
Talvez... — mas na moldura de uma cama 

Nunca mulher nenhuma foi tão bela! 
Vinicius de Moraes 

01. Explique o aspecto clássico que o soneto apresenta.

02. Explique o aspecto modernista do poema.

03. O poema parafraseia ou parodia o modelo clássico de poema? Justifique.

Leia e responda as questões 04 e 05. 

Cidadezinha qualquer 

Casas entre bananeiras 
mulheres entre laranjeiras 

pomar amor cantar. 

Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 
Devagar... as janelas olham. 

Eta vida besta, meu Deus. 
Carlos Drummond de Andrade 

04. Explique o caráter prosaico do poema.

05. Identifique um recurso poético que contribui para a construção do ritmo do poema.

Leia o poema para responder as questões 06, 07 e 08.

Oficina Irritada 

Eu quero compor um soneto duro 
Como poeta algum ousara escrever. 
Eu quero pintar um soneto escuro, 

Seco, abafado, difícil de ler. 
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Quero que meu soneto, no futuro, 
Não desperte em ninguém nenhum prazer. 

E que, no seu maligno ar imaturo, 
Ao mesmo tempo saiba ser, não ser. 

 
Esse meu verbo antipático e impuro 

Há de pungir, há de fazer sofrer, 
Tendão de vênus sob o pedicuro. 

 
Ninguém o lembrará: tiro no muro, 

Cão mijando no caos, enquanto arcturo, 
Claro enigma, se deixa surpreender. 

 Carlos Drummond de Andrade 
  
06. O poema em questão tem como referente o próprio fazer poético, evidenciando qual função da linguagem 

a)  fática 
b)  poética 
c)  referencial 
d)  conativa 
e) metalinguística 

  
07. O poema é do mais importante poeta modernista brasileiro, mas apresenta marcas de movimento literário 

do século XIX negado veementemente pelos modernistas de 1922. O movimento negado pelos primeiros 
modernistas, e em alguns aspectos retomado por Drummond no texto 7, é o 
a)  árcade                                                               
b)  romântico 
c)  parnasiano 
d)  simbolista 
e)  realista 

  
08. O poema em questão evidencia o discurso do Modernismo de 1922? Justifique. 
 
  


