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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. 
2. No canto II dessa epopeia, por exemplo, o poeta   louva a ausência de cobiça dos índios. Gupeva encanta-se com a beleza da virgem 

em uma gravura. Encantado pela intuição do bárbaro, Diogo (Caramuru) o catequiza, ganhando-lhe, assim, a dedicação. 
3. O poema, além de narrar a expedição das tropas luso-espanholas às Missões Jesuíticas do Sul da América Latina (os Sete Povos do 

Uruguai), é também um canto de louvor à política de perseguição do Marquês de Pombal aos missionários. É dedicado a Mendonça 
Furtado, irmão de Pombal. 

1. Cartas Chilenas são poemas satíricos, em versos decassílabos brancos, que circularam em Vila Rica poucos anos antes da Inconfidência 
Mineira, em 1789. Revelando seu lado satírico, num tom mordaz, agressivo, jocoso, o poeta satiriza a mediocridade administrativa, 
os desmandos do governador de Minas e a Independência do Brasil. 

Resposta: A
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07. A obra O Uraguai, de Basílio da Gama, constitui uma crítica à Igreja, que, necessariamente, reflete o caráter de apoio por parte do 
autor ao posicionamento do Marquês de Pombal em face dessa Instituição. O poema como um todo, segundo a crítica, revela relação 
com o primeiro movimento romântico, que também faz o uso do nativismo, especialmente na figura do índio. O poema que segue, de 
fato, a estrutura camoniana e que é considerado também um épico árcade é Caramuru, de Santa Rita Durão. Por último, os exércitos 
português e espanhol lutam, em verdade, juntos, contra os índios, que estão sendo liderados pelos jesuítas.

Resposta: C

08. A alternativa E é a única que não se aplica ao Arcadismo, pois o Racionalismo (mitologia greco-romana) adotado por essa escola 
literária não deixa espaço para a penetração da tendência mística e religiosa, que foi explorada posteriormente no Romantismo. 

Resposta: E

09. O Arcadismo não é posterior ao Romantismo, mas anterior. A autoria das Cartas Chilenas é atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, não 
a Cláudio Manuel da Costa.  O Uraguai foi escrito por  Basílio da Gama e não constitui único poema épico do Arcadismo, já que o 
Caramuru, de Santa Rita Durão, também é um poema épico dessa escola literária. O uso exacerbado da linguagem figurada, das 
contradições e dos contrastes não constitui característica árcade, mas barroca. 

Resposta: B

10. As três primeiras informações aplicam-se ao poeta árcade Cláudio Manuel da Costa, introdutor do Arcadismo entre nós, com suas 
Obras Poéticas, ao passo que a última refere-se a Basílio da Gama, autor de O Uraguai.

Resposta: C
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