
 

 

FATO Medicina 
 

 

Lista Complementar( Prof.º Donizete) 

 

I -PERIODO COLONIAL 
 

01. Qual das afirmações não corresponde à Carta de Caminha? 
a) Composição sob forma de diário de bordo 
b) Observação do índio como um ser disposto à catequização 
c) Aproximações barrocas no tratamento literário e no lirismo das 
descrições 
d) Mistura de ingenuidade e malícia na descrição dos índios e seus 
costumes 
e) Deslumbramento diante da exuberância da natureza tropical 
 

02. Dentre os principais autores da Literatura de informação temos: 
I - Ambrósio Fernandes Brandão 
II - Pero Lopes e Sousa 
III - Pero de Magalhães Gândavo. 
 

a) I e II estão corretas                  d) II e III estão corretas 
b) I e III estão corretas                 e)I e II e III estão incorretas. 
c) I e II e III estão corretas  
 

03. Anchieta só não escreveu:  
a) autos religiosos, à maneira do teatro medieval 
b) um dicionário ou gramática da língua tupi 
c) cartas, sermões, fragmentos históricos e informações 
d) poesias em latim, portugueses, espanhol e tupi 
e) sonetos clássicos, à maneira de Camões, seu contemporâneo 
 

II - BARROCO 
 

04. (UNIV. CAXIAS DO SUL) Escolha a alternativa que completa de 
forma correta a frase abaixo:  
 

A linguagem ______, o paradoxo, ________ e o registro das 
impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia 
________.  
 

a) simples; a antítese; parnasiana. 
b) rebuscada; a antítese; barroca. 
c) objetiva; a metáfora; simbolista. 
d) subjetiva; o verso livre; romântica. 
e) detalhada; o subjetivismo; simbolista. 
 

05. Com referência ao Barroco, todas as alternativas são corretas, 
exceto: 
a) O Barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma e 
corpo, morte e vida. 
b) O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo 
em vista seu aprimoramento, com base na cultura greco-romana. 
c) O Barroco apresenta, como característica marcante, o espírito de 
tensão, conflito entre tendências opostas: de um lado, o 
teocentrismo medieval; de outro, o antropocentrismo renascentista. 
d) A arte barroca é vinculada à Contrarreforma. 
e) O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérbole 
e de metáforas. 
 

06 . A uma crueldade formosa 
A minha bela ingrata 
Cabelo de ouro tem, fronte de prata, 
De bronze o coração, de aço o peito; 
São os olhos reluzentes 
Por quem choro e suspiro, 
Desfeito em cinza, em lágrimas desfeito; 
Celestial safira, 
Os beiços são rubins, perlas os dentes; 
A lustrosa garganta 
De mármore polido; 
A mão de jaspe, de alabastro a planta. 
Que muito, pois, Cupido, 
Que tenha tal rigor tanta lindeza, 
As feições milagrosas, 
- Para igualar desdéns a formosuras – 

 
De preciosos metais, pedras preciosas, 
E de duros metais, de pedras duras? 

                                                                                     Jerônimo Baía 
 

Ao ler o poema, é possível inclui-lo em que tendência barroca? 
a) Cultismo e conceptismo     c) Cultismo 
b)Conceptismo                       d)Em nenhuma das tendências. 
 

07. No Brasil, o Barroco foi introduzido com o poeta: 
a)Gregório de Matos           d)Bento Gonçalves 
b)Jerônimo Baía                  e)Camões 
c)Bento Teixeira 
 

08. A linguagem barroca que é caracterizada pelo jogo de raciocínio, 
pelo jogo de ideias é conhecida como: 
a)Misticismo                c)Cultismo            e)Conceptismo 
b)Idealismo                 d)Escapismo 
 

III - ARCADISMO 
 

Casa dos Contos 
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ÁVILA, A. Discurso da difamação do poeta. São Paulo: Summus, 1978. 
 

09. O contexto histórico e literário do período barroco-árcade 
fundamenta o poema Casa dos Contos, de 1975. A restauração de 
elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela 
que: 
a) a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que 
prevalece sobre a observação da realidade social. 
b) a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata, em fragmentos, 
fatos e personalidades da inconfidência mineira. 
c) a palavra “esconso” (escondido) demonstra o desencanto do poeta 
com a utopia e sua opção por uma linguagem erudita. 
d) o eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma 
continuidade de procedimentos estéticos e literários. 
e) o eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de 
ruptura, o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. 

 

10. (UF – PR)  
 

“Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, 
Que vive de guardar alheio gado; 
De tosco trato, de expressões grosseiro, 
Dos frios gelado e dos sóis queimado. 
Tenho próprio casal e nele assisto 
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite; 
Das brancas ovelhinhas tiro o leite, 
E mais as finas lãs, de que me visto. 
Graças, Marília bela, 
Graças à minha Estrela!” 

 

O texto tem traços que caracterizam o período literário ao qual pertence. 
Uma qualidade patente nesta estrofe é: 
a) o bucolismo;             d) o regionalismo; 
b) o misticismo;            e) o indianismo. 
c) o nacionalismo;  


