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Lista Complementar – Literatura Colonial ( Prof.º Donizete) 

 

01. 
  

Brasil 
O Zé Pereira chegou de caravela 
E perguntou pro guarani da mata virgem 
– Sois cristão? 
– Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da Morte 
Teterê tetê Quizá Quizá Quecê! 
Lá longe a onça resmungava Uu! ua! uu! 
O negro zonzo saído da fornalha 
Tomou a palavra e respondeu 
– Sim pela graça de Deus 
Canhem Babá Canhem Babá Cum Cum! 
E fizeram o Carnaval 

                                                                       (Oswald de Andrade)            
  

O texto apresenta uma versão humorística da formação do Brasil, 
mostrando-a como uma junção de elementos diferentes. Considerando-
se esse aspecto, é correto afirmar que a visão apresentada é: 
a) ambígua, pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação 
nacional, quanto parece sugerir que esse processo, apesar de tudo, 
acaba bem. 
b) inovadora, pois mostra que as três raças formadoras – portugueses, 
negros e índios – pouco contribuíram para a formação da identidade 
brasileira. 
c) moralizante, na medida em que aponta a precariedade da formação 
cristã do Brasil como causa da predominância de elementos primitivos e 
pagãos. 
d) preconceituosa, pois critica tanto índios quanto negros, 
representando de modo positivo apenas o elemento europeu, vindo 
com as caravelas. 
e) negativa, pois retrata a formação do Brasil como incoerente e 
defeituosa, resultando em anarquia e falta de seriedade. 
 

02. 
 

“Acaso são estes 
os sítios formosos, 
aonde passava 
os anos gostosos? 
São estes os prados, 
aonde brincava, 
enquanto pastava 
o manso rebanho, 
que Alceu me deixou?” 
 

Os versos de Tomás Antônio Gonzaga são expressão de um momento 
estético chamado Arcadismo, marcado pelo convencionalismo poético 
da burguesia em ascensão. 
Nesse momento estético, o poeta: 
a) buscava a expressão para o sentimento religioso associado à natureza, 
revestindo frequentemente o poema do tom solene da meditação. 
b) tentava exprimir a insatisfação do mundo contemporâneo, dava 
grande ênfase à vida sentimental, tornando o coração a medida mais 
exata de sua existência. 
c) buscava a “naturalidade”. O que havia de mais simples, mais “natural”, 
que a vida dos pastores e a contemplação direta da natureza? 
d) tinha predileção pelo soneto, exercitando a precisão descritiva e 
dissertativa, o jogo intelectual, a famosa “chave de ouro”. 
e) acentuava a busca da elegância e do requinte formal, perdendo-se na 
minúcia descritiva dos objetos raros: vasos, taças, leques.  
 

03. 
 

Texto I 
 

 
Como uma onda no mar 

 

Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia/ Tudo passa, tudo 
sempre passará/ A vida vem em ondas como mar/ Num indo e vindo infinito/ 
Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu a um segundo/ Tudo muda 
o tempo todo no mundo/ Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora/ 
Há tanta vida lá fora/ Aqui dentro sempre como uma onda no mar. 

Lulu Santos 

Texto II 

Os dias se vão, 
Os tempos se esgotam, 

Para todos trotam, 
Só para mim não: 

Tanta dilação 
Quem há de curtir? 
O tempo a não vir, 

E eu por pesar 
Sempre a esperar, 
O que tanto foge; 
Casemo-nos hoje, 

Que amanhã vem longe. 
[...] 

Hoje poderei 
convosco casar 

e hoje consumar, 
amanhã não sei, 
porque perderei 
Amanhã a saúde, 

e em ataúde 
me podem levar 

o corpo a enterrar, 
porque vos enoje; 
casemo-nos hoje, 

Que amanhã vem longe 
                            Gregório de Matos 

 

Sobre os textos I e II podemos afirmar que: 
a) Nos dois textos, o eu lírico faz generalizações e em ambos cada eu lírico 
está incluso na ação generalizada. 
b) Embora o eu lírico de cada texto tenha consciência da efemeridade da 
vida, eles têm uma visão positiva da vida e do mundo. 
c) Ambos os textos retratam a questão da efemeridade da vida e cada eu 
lírico se mostra consciente disso. 
d) Enquanto o eu lírico do texto I se mostra imediatista, o do texto II 
demonstra interesse em esperar o melhor momento para casar. 
e) O texto II é um exemplo da poesia sacra do poeta barroco, já que é 
percebida a fragilidade humana e o temor diante da morte e da condenação. 
 

04. 
“Nasce o Sol, e não dura mais que um dia 
Depois da luz, se segue a noite escura; 
Em tristes sombras morre a formosura; 
Em contínuas tristezas a alegria.” 
 

Levando em conta o momento de sua produção, assinale a alternativa 
verdadeira com relação aos versos apresentados. 
a) Esses versos apresentam características típicas do Período Barroco. 
b) Não obstante a expressão da brevidade da vida humana e da fugacidade 
do bem, manifestada através de recursos típicos do Período Setecentista, 
trata-se de versos tipicamente árcades. 
c) O forte sentimento de angústia da irremediável passagem do tempo, por 
adquirir tom bastante dramático, remete-nos a um poema de características 
tipicamente românticas. 



 

d) O rigor formal dos versos – rima e ritmo – e a descrição impessoal 
apontam-nos para um poema com características parnasianas. 
e) A postura profundamente subjetiva do poeta e a valorização da 
natureza apontam versos exemplificadores da primeira geração de 
poetas românticos brasileiros. 
 
05. 
                    Que havemos de esperar, Marília bela? 
                    Que vão passando os florescentes dias? 
                    As glórias, que vêm tarde, já vêm frias; 
                    E pode enfim mudar-se a nossa estrela. 
                    Ah! Não, minha Marília, 
                    Aproveite-se o tempo, antes que faça 
                    O estrago de roubar ao corpo as forças 
                    E ao semblante a graça. 

Lira XIV, parte 1. In: GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1997. 

 

O arcadismo foi a estética vigente durante o século XVIII e teve muitas 
de suas características resumidas por expressões em latim.  
No fragmento apresentado, percebe-se predominantemente qual 
dessas expressões? 
a) Fugere urbem, pelo enaltecimento à vida campestre.  

b) Carpe diem, pela consciência da efemeridade existencial.  

c) Inutilia trucat, pelo desprezo ao luxo da vida citadina, breve e fugaz.  

d) Aurea mediocritas, pela busca do semblante e da graça no ambiente 

pastoril.  

e) Locus amoenus, pela descrição idílica do lugar para o amor material, 

portanto transitório. 
 

06. 
Texto I 
 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
 

É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder; 
 

É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata lealdade. 
 

Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário e a si é o mesmo Amor? 

(Luís de Camões. Lírica. São Paulo: Cultrix, 1976. p. 123.) 

Texto II 

A suprema excelência da caridade 

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e 
dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o 

metal que soa ou como o sino que tine. 
     E ainda que tivesse o dom de profecia, e 

conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e 
ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse caridade, 
nada seria. 

     E ainda que distribuísse toda a minha fortuna 
para sustento dos pobres, e ainda que entregasse 

o meu corpo para ser queimado, e não tivesse 
caridade, nada disso me aproveitaria. 

(Primeira epístola de S. Paulo aos Coríntios, 13.1, 2 3. A Bíblia Sagrada. Trad. Por João 
Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: Imprensa Bíblica Brasileira, 1962. Parte 2, p. 201.) 

 

Texto III 
Monte Castelo 

Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. 
 

É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
O amor é bom, não quer o mal. 
Não sente inveja ou se envaidece. 
 

O amor é o fogo que arde sem se ver. 
É ferida que dói e não se sente. 
É um contentamento descontente. 
É dor que desatina sem doer. 
 

Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. 
 

É um não querer mais que bem querer. 
É solitário andar por entre a gente. 
É um não contentar-se de contente. 
É cuidar que se ganha em se perder. 
 

É um estar-se preso por vontade. 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É um ter com quem nos mata a lealdade. 
Tão contrário a si é o mesmo amor. 
 

Estou acordado e todos dormem todos dormem todos dormem. 
Agora vejo em parte. Mas então veremos face a face. 
 

É só o amor, é só o amor. 
Que conhece o que é verdade. 
 

Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. 

(Legião Urbana. As quatro estações, 1989.)  
 
Monte Castelo: nome do local, na Itália, que foi tomado pelos soldados brasileiros 
no final da Segunda Guerra Mundial. 
  

Os três textos têm temáticas semelhantes e formas distintas; em Camões, 
por exemplo, vemos um soneto clássico ao passo que, na letra da canção, 
vemos mais liberdade formal levando em conta que os três constituem um 
patrimônio literário, podemos afirmar que 
a) o texto III atualiza o caráter dogmático do texto II. 
b) o texto I é uma leitura poética do texto II, que é mais antigo. 
c) o texto III atualiza na contemporaneidade a essência temática dos textos I 
e II. 
d) os três textos têm forma e abordagem temática distintas. 
e) o texto II, por ser mais antigo, fornece elementos formais para ou outros 
dois. 
 

07. 
     Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, 
porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco 
é culpa, o roubar muito é grandeza; o roubar com pouco poder faz os 
piratas, o roubar com muito, os Alexandres... O ladrão que furta para comer 
não vai nem leva ao inferno: os que não só vão, mas que levam, de que eu 
trato, são os outros – ladrões de maior calibre e de mais alta esfera... os 
outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos; os 
outros furtam debaixo de seu risco, estes, sem temor nem perigo; os outros 
se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. 

Sermão do bom Ladrão, de Pe. Antônio Vieira. 
 

Em relação ao estilo empregado por Vieira nesse trecho, pode-se afirmar que 
a) o autor recorre ao cultismo da linguagem com o intuito de convencer o 
ouvinte e, por isso, cria um jogo de imagens. 
b) Vieira recorre ao preciosismo da linguagem, isto é, através de fatos 
corriqueiros, cotidianos, procura converter o ouvinte. 
c) padre Vieira emprega, principalmente, o conceptismo, ou seja, o 
predomínio das ideias, da lógica, do raciocínio.  
d) o pregador procura ensinar preceitos religiosos ao ouvinte, o que era 
prática comum entre os escritores gongóricos. 
e) Vieira usa de retórica, através do uso de metáforas, fortalecidas pelo 
cultismo, estabelecendo a ausência de lógica em seu discurso. 

 

 
 
 



 

08. 
 

Ornemos nossas testas com as flores, 
e façamos de feno um brando leito; 
prendamo-nos, Marília, em laço estreito, 
gozemos do prazer de sãos amores (...) 
(...) aproveite-se o tempo, antes que faça 
o estrago de roubar ao corpo as forças 
e ao semblante a graça. 

Tomás Antônio Gonzaga              
 

Sabendo-se que os versos acima estão inseridos no contexto estético do 
Arcadismo, assinale o que for correto: 
a) O eu lírico, ao lamentar as transformações notadas em seu corpo e 
alma pela passagem do tempo, revela-se amoroso homem de meia-
idade. 
b) Que retomam tema e estrutura de uma “canção de amigo”, está 
expresso o estado de alma de quem sente a ausência do ser amado. 
c) Nomeia-se diretamente a figura ironizada pelo eu lírico, a mulher a 
quem se poderiam fazer convites amorosos mais ousados. 
d) Em que se notam diálogo e estrutura paralelística, o ponto de vista 
dominante é o do amante que vê seus sentimentos antagônicos 
refletidos na natureza. 
e) A natureza é o espaço onde o amado se sente à vontade para 
expressar diretamente à amada suas inclinações sensuais. 
 

09. 

 
Profetas de Aleijadinho à frente da Basílica Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas do Campo, 
Minas Gerais. 
 

Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas 
feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó 
europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do 
Santuário do Bom Jesus de Matosinho, em Congonhas (MG), esculpido 
em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra 
revela: 
a) personalidade, modelando imagens sacras com feições típicas do 
povo brasileiro. 
b) singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras 
divinas. 
c) liberdade, representando a vida de mineiros à procura de salvação. 
d) simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do 
divino. 
e) credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. 
 

 
 
 

10. 
 

 
Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da luz se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 
Gregório de Matos Guerra 

 
O texto acima contém uma característica marcante da comunicação poética, 
típica do estilo Barroco, existente no(a): 
a) reflexão sobre o caráter humano da divindade. 
b) associação da natureza com a permanência da realidade espiritual. 
c) presença da irreverência satírica do poeta com base no paradoxo. 
d) utilização do pleonasmo para reforçar a superioridade do cristianismo 
sobre o protestantismo. 
e) uso de ideias contrastantes com base no recurso da antítese. 

 


