
 

 

Tarefa Mínima 05 – 2ª Série – Literatura 

Prof. Sinval 
 
- Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03, 
04 e 05. 
 
Siderações 
 

Para as Estrelas de cristais gelados 
As ânsias e os desejos vão subindo, 

Galgando azuis e siderais noivados 
De nuvens brancas a amplidão vestindo… 
Num cortejo de cânticos alados 
Os arcanjos, as cítaras ferindo, 

Passam, das vestes nos troféus prateados, 
As asas de ouro finamente abrindo… 
 
Dos etéreos turíbulos de neve 
Claro incenso aromal, límpido e leve, 
Ondas nevoentas de Visões levanta… 
E as ânsias e os desejos infinitos 

Vão com os arcanjos formulando ritos 
Da Eternidade que nos Astros canta… 

Cruz e Sousa – disponível em domíniopublico.gov.br 

 

01. Uma das principais marcas da poesia simbolista é 
o apelo sensorial da linguagem. Comprove a 
presença dessa característica no poema. 

 

02. A poesia simbolista representa o mundo abstrato, 
referente ao inconsciente do ser humano, seu 
aspecto espiritual, que se expressa em uma 
linguagem simbólica, figurada. Destaque do 
poema exemplos destas características, 
justificando sua escolha:  

 

03. Destaque dos dois sonetos exemplo de hipérbato 
e reescreva a oração na ordem direta:  

 
04. Os poetas parnasianos e simbolistas revelaram 

alienação em relação aos problemas sociais e ao 
drama histórico do ser humano. Esta postura 
alienada observa-se no soneto em questão? 

Justifique:  
 
05. Caracterize o público para o qual eram feitas a 

poesia parnasiana e a simbolista:  
 

- Leia o texto para responder as questões 06, 07, 08, 

09 e 10. 
 
Ah! plangentes violões dormentes, mornos, 
Soluços ao luar, choros ao vento... 
Tristes perfis, os mais vagos contornos, 
Bocas murmurejantes de lamento. 
 

Noites de além, remotas, que eu recordo, 
Noites da solidão, noites remotas 

Que nos azuis da Fantasia bordo, 
Vou constelando de visões ignotas. 
 
Sutis palpitações à luz da lua, 

Anseio dos momentos mais saudosos, 
Quando lá choram na deserta rua 
As cordas vivas dos violões chorosos. 
(...) 

Violões que Choram – 

fragmento – disponível em 

domíniopublico.gov.br  

 
06. Destaque dos versos elementos que caracterizam 

a linguagem simbólica. 
 
07. Identifique a presença de sinestesia nos versos:  

 
08. Os adjetivos e expressões adjetivadas atribuem 

ao substantivo Noites na segunda estrofe sentido 
concreto ou abstrato? Justifique:  

 
09. Destaque dos versos exemplos de uso de 

maiúscula alegorizante e de neologismo. 

 
10. Os versos são sugestivos ou descritivos? 

Justifique. 
 


