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01. 
(V) Soneto: p.ex., 1º terceto / Lira: p.ex., três últimos versos da 1ª estrofe – fugacidade do tempo; Soneto: p.ex., primeiro verso do 1º 

terceto / Lira: p.ex., antepenúltimo verso da última estrofe. 
(F) Não há diálogo, visto que as “musas” a quem o eu lírico – tanto no soneto quanto no excerto da lira – se dirige são figuras passivas, 

que com ele não interagem; são apenas destinatárias – Maria e Marília, respectivamente – das declarações do eu poemático; além 
disso, o sentimento bucólico não se apresenta de forma explícita no soneto. 

(V) O vocativo “Maria” (verso 1) só é explicitado uma única vez, enquanto, no excerto da lira, o vocativo “Marília” é retomado por 
cinco vezes; além disso, as cenas descritas neste último texto são mais plásticas (dois primeiros versos, p.ex.), permitindo ao leitor 
visualizar a idealização bucólica engendrada pelo eu poético. 

(F) As imagens visuais são abundantes no excerto da lira, ao passo que, no soneto, elas são mais difusas, privilegiando reflexão por 
meio da metáfora que se vale da claridade do sol; além disso, não se percebe o jogo de luz e sombra na lira; é possível inferi-lo 
apenas no soneto. 

(V) Observe as perguntas feitas por Dirceu à Marília na última estrofe e a solução por ele apontada: aproveitar enquanto é possível, 
o que demonstra uma clara atitude de aceitação frente ao inevitável. Já o eu poemático do soneto, contrariamente, refere-se à 
morte no terceto final.

Resposta: C

02. O estilo e a linguagem árcade valorizavam a simplicidade, para compor junto ao cenário e à temática. As alternativas A e D estão 
erradas, porque abordam a linguagem expressa na escola barroca. Embora o Arcadismo tenha feito uso de versos brancos, não há 
uma predileção por eles, pois a estrutura clássica é muito valorizada, o que anula a letra B. Na letra E, não predomina a emoção, e 
sim uma posição do eu lírico, abordando a efemeridade da vida. A letra C está correta,  pois os versos, de fato,  correspondem   à 
intenção da linguagem árcade e à abordagem da simplicidade, que se opõe à estética barroca.

 Resposta: C

03. O Arcadismo, movimento em que se insere a obra Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, entre outras características, tem como 
convenção o ambiente bucólico, com a presença de pastores. Essa convenção do movimento perpassa toda a primeira parte da obra (o 
trecho dado é ilustrativo dessa primeira parte). Por circunstâncias históricas, Tomás Antônio Gonzaga envolve-se com a Inconfidência 
Mineira e acaba preso, acusado de inconfidente. Nessa circunstância, escreveu a segunda parte da obra Marília de Dirceu, em que o 
tom equilibrado e racional perde terreno para o tom emocional. A crítica aponta para, nesse segundo momento da obra, a presença 
de características pré-românticas.

 Resposta: E

04. O Arcadismo propôs restaurar o “bom gosto” que norteara a literatura do Classicismo praticada no Renascimento. Por isso, o movimento 
é também chamado de Neoclassicismo. Em certo sentido, foi uma forma de repúdio contra os excessos do Barroco, caracterizado de 
“mau gosto”. Daí, a volta aos princípios clássicos greco-romanos e renascentistas, em que a presença da mitologia tem um lugar de 
destaque, como se vê na primeira estrofe. Na segunda estrofe, ao comparar sua amada Marília ao deus Cupido e ao render-se ao poder 
do amor, Tomás Antônio Gonzaga confessa que nada pode contra o poder de Cupido (Amor) que é tirânico em seus caprichos. Ao 
comparar Marília ao deus Cupido, o poeta afirma que Marília também exerce esse poder tirânico contra ele, já que está apaixonado 
por ela. A inversão sintática dos adjuntos adnominais (de Amor e de Cupido) chama-se, de fato, anástrofe. Nenhuma advertência há 
na primeira estrofe a Marília quanto à violência de Cupido ou na superfície do amor.

 Resposta: B

05. A oposição entre “alegre x funesta”, constante no último verso do segundo quarteto, configura uma antítese que resume a ideia 
central do poema, a qual consiste em mostrar a inexorabilidade do tempo e a lembrança do amor perdido, em forma de lamento 
funesto.

 Resposta: D

06. As duas primeiras estrofes, de fato, têm rimas emparelhadas (BB) e interpoladas (A–A), pois as rimas ABBA são assim designadas; as 
duas últimas estrofes têm rimas cruzadas ou alternadas (CDC e DCD). O vocabulário do poema não é erudito (rebuscado), mas simples 
em consonância com o lema árcade inutilia truncat, atitude “antibarroquista”. 

 Resposta: E
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07. A personificação foi o recurso poético a que recorreu o autor para compor o soneto em exame. A saudade da formosa Nise pinta, 
o pensamento amortecido lamenta, o desgosto do eu lírico o seguiu por companhia etc. A personificação consiste em dar vida ou 
atribuir traços humanos a seres inanimados ou a sentimentos, como ocorre no poema em apreço. 

 Resposta: A

08. O autor cultivou, na sua lírica, o tema da desilusão amorosa. A situação observada é Glauceste, o eu lírico pastor, que se lamenta 
em razão de não ser correspondido por sua musa inspiradora, Nise, ou por se encontrar num lugar de grande beleza natural sem a 
companhia da mulher amada. Nise é uma personagem fictícia incorpórea, presente apenas na citação nominal. Não se manifesta na 
relação amorosa, não é descrita fisicamente, nem dá nenhuma demonstração de correspondência às invocações do eu lírico. Apenas 
apresenta o ideal da mulher amada inalcançável – nítido traço de reaproveitamento do neoplatonismo renascentista.

 Resposta: E

09. A fusão de pronomes oblíquos é uma prática comum entre os poetas clássicos, como se vê em Tomás Antônio Gonzaga.
 A norma culta rejeita a presença, na mesma oração, de dois pronomes átonos separados. Devem eles combinar-se, dando origem, por 

exemplo, a “lhos” (lhe+os), “mos” (me+os), “tos” (te+os) etc. No caso, o poeta combinou os pronomes “me” (O.I.) e “as” (O.D.), 
referindo-se o primeiro ao “eu” poético e o segundo, à expressão anterior “finas cores”.

 Resposta: D

10. O termo “Amor”, no contexto em que aparece no poema, exerce a função sintática de vocativo. Isso se confirma, sintaticamente, 
pelo seu isolamento entre vírgulas e, semanticamente, porque, tomado como entidade, personificado, é ao Amor que o enunciador 
do poema se dirige, é ele o invocado para emprestar inspiração. E esse recurso retórico, por meio do qual o enunciador interrompe a 
reflexão sobre sua incapacidade de descrever Marília e estabelece interlocução com um enunciatário, denomina-se apóstrofe.

 Resposta: B
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