
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

LITERATURA - TURMA: 3001 - PROFESSORA ADRIANA 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA LITERATURA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

- Barroco 
- Arcadismo 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO - 18/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO - 22/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

- professoraadrianaresende1@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Deem o melhor de si 
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Cada questão vale 5 pontos.  

 

1. (UFRN) A obra de Gregório de Matos – autor que se destaca na literatura barroca 

brasileira – compreende: 

a) poesia épico-amorosa e obras dramáticas. 

b) poesia satírica e contos burlescos. 

c) poesia lírica, de caráter religioso e amoroso, e poesia satírica. 

d) poesia confessional e autos religiosos. 

e) poesia lírica e teatro de costumes. 

 

2. (FEI) 

“Em tristes sombras morre a formosura, 

em contínuas tristezas a alegria”. 

 

Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste 

em aproximar termos de significados opostos, como “tristezas” e “alegria”. O nome desta figura 

de linguagem é: 

a) metáfora 

b) aliteração 

c) eufemismo 

d) antítese 

e) sinédoque 

 

3. (UFRS) Considere as seguintes afirmações sobre o Barroco brasileiro: 

I. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e 

contrastes, que convivem tensamente na unidade da obra. 

II. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um 

imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. 

III. A oposição entre Reforma e Contra-Reforma expressa, no plano religioso, os 

mesmos dilemas de que o Barroco se ocupa. 

Quais estão corretas: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II e III. 
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4. (PUC-Campinas) 

“Que falta nesta cidade?... Verdade. 

Que mais por sua desonra?... Honra. 

Falta mais que se lhe ponha?... Vergonha. 

 

O demo a viver se exponha, 

Por mais que a fama a exalta, 

Numa cidade onde falta 

Verdade, honra, vergonha.” 

 

Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos: 

a) caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica, em tom de 

sátira, do perfil moral da cidade da Bahia. 

b) caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa 

lamentação pela falta de fé do gentio. 

c) estilo pedagógico da poesia neoclássica, por meio da qual o poeta se investe das 

funções de um autêntico moralizador. 

d) caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica do 

arrependimento do poeta pecador. 

e) estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom lírico as reflexões do 

poeta sobre o perfil moral da cidade da Bahia. 

 

5. (FEI-SP) O soneto abaixo transcrito pertence à obra de Gregório de Matos Guerra. 

Leia-o com atenção: 

“Ofendi-vos, Meu Deus, bem é verdade, 

É verdade, meu Deus, que hei delinquido, 

Delinquido vos tenho e ofendido, 

Ofendido vos tem minha maldade. 

 

Maldade, que encaminha a vaidade, 

Vaidade, que todo me há vencido; 

Vencido quero ver-me e arrependido, 

Arrependido a tanta enormidade. 

 

Arrependido estou de coração, 

De coração vos busco, dai-me os braços, 

Abraços, que me rendem vossa luz. 

 

Luz, que claro me mostra a salvação, 

A salvação, pretendo em tais abraços, 

Misericórdia, amor, Jesus, Jesus.” 

 



 

 

 

Agora, responda: Gregório de Matos Guerra escreveu: 

a) apenas poesia sacra. 

b) poesia lírica, religiosa e amorosa, e sátiras. 

c) poesia lírica e satírica. 

d) apenas poesia satírica. 

e) apenas poesia lírica 

 

O texto abaixo é um típico poema árcade, da autoria de Manuel Maria Barbosa du 

Bocage. Leia-o e responda às perguntas a seguir: 

 

Convite à Marília 

Já se afastou de nós o Inverno agreste 

Envolto nos seus úmidos vapores; 

A fértil Primavera, a mãe das flores 

O prado ameno de boninas veste: 

 

Varrendo os ares o sutil nordeste 

Os torna azuis; as aves de mil cores 

Adejam entre Zéfiros, e Amores, 

E toma o fresco Tejo a cor celeste: 

 

Vem, ó Marília, vem lograr comigo 

Destes alegres campos a beleza, 

Destas copadas árvores o abrigo: 

 

Deixa louvar da corte a vã grandeza: 

Quanto me agrada mais estar contigo 

Notando as perfeições da Natureza! 

 

Vocabulário: 

Boninas: tipo de flor. 

Nordeste: vento que sopra do nordeste. 

Adejam: voam. 

Lograr: gozar, desfrutar. 

 

6. O poema pode ser dividido em duas partes. 

Quais estrofes compõem essas partes e o que é apresentado em cada uma delas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 

 

7. Há pelo menos dois temas árcades principais que são desenvolvidos em cada uma 

das partes do poema. Diga quais são eles e exemplifique citando passagens do texto. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

    8. o Arcadismo, didaticamente, inicia-se, no Brasil, em 1768: 

a) com a fundação da Arcádia de Lusitana. 

b) com a publicação do poema d Cláudio Manuel da Costa (em Lisboa) e pela fundação 

da Arcádia Ulissiponense. 

c) com a publicação dos poemas de Cláudio Manuel da Costa (em Lisboa) e pela 

fundação da Arcádia Ultramarina. 

d) pela vinda da família real para o Brasil. 

e) Nenhuma Das Anteriores 

 

9. (UFSCar) 

Texto 1 

Eu quero uma casa no campo 

do tamanho ideal 

pau-a-pique e sapê 

Onde eu possa plantar meus amigos 

meus discos 

meus livros 

 

e nada mais 

(Zé Rodrix e Tavito) 

Texto 2 

Se o bem desta choupana pode tanto, 

Que chega a ter mais preço, e mais valia, 

Que da cidade o lisonjeiro encanto; 

Aqui descanse a louca fantasia; 

E o que té agora se tornava em pranto, 

Se converta em afetos de alegria. 

(Cláudio Manuel da Costa) 



 

 

 

Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se, pois o ideal 

que defendem é 

a) o uso da emoção em detrimento da razão, pois esta retira do homem seus melhores 

sentimentos. 

b) o desejo de enriquecer no campo, aproveitando as riquezas naturais. 

c) a dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de inspiração dos poetas. 

d) o aproveitamento do dia presente - o carpe diem-, pois o tempo passa rapidamente. 

e) o sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos centros urbanos. 

 

10. (UFRS) Instrução: Os fragmentos abaixo se referem à questão a seguir: 

I – Nise? Nise? Onde estás? Aonde espera 

Achar-te uma alma, que por ti suspira (...) 

II – Glaura! Glaura! Não respondes? 

E te escondes nestas brenhas? 

Dou às penhas meu lamento; 

Ó tormento sem igual! 

III – Minha bela Marília, tudo passa: 

A sorte deste mundo é mal segura 

Se vem depois dos males a ventura, 

Vem depois dos prazeres a desgraça. 

Os poetas árcades brasileiros tinham as suas musas inspiradoras, a quem se 

dirigiam frequentemente em seus poemas. Pelas musas, evocadas nos versos 

acima, pode-se dizer que os seus autores são, respectivamente: 

a) Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga e Tomás Antônio Gonzaga. 

b) José Basílio da Gama, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. 

c) Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto 

d) Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Frei Santa Rita Durão. 

e) José Basílio da Gama, Frei Santa Rita Durão e Tomás Antônio Gonzaga. 

 

 


