
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. O trabalho deve ser feito À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado por e-mail ao professor deve 
ser: 

Nome – série/turma (ex.: João da Silva_2A) 
 

6. Enviar esse teste para: tatianalaninipinho@yahoo.com.br 
 
Leia os poemas abaixo para responder à questão. 
  
Texto I 
 
Alma minha gentil, que te partiste 
Alma minha gentil, que te partiste 
Tão cedo desta vida, descontente, 
Repousa lá no Céu eternamente 
E viva eu cá na terra sempre triste. 
Se lá no assento etéreo, onde subiste, 
Memória desta vida se consente, 
Não te esqueças daquele amor ardente 
Que já nos olhos meus tão puro viste. 
E se vires que pode merecer-te 
Alguma cousa a dor que me ficou 
Da mágoa, sem remédio, de perder-te, 
Roga a Deus, que teus anos encurtou, 
Que tão cedo de cá me leve a ver-te, 
Quão cedo de meus olhos te levou. 
CAMÕES, Luis Vaz de. Obras Completas. Rio de Janeiro: Nova 
 
Aguilar, 2002, p. 782. 
 
 
Texto II 
 
Ah! minha Dinamene! Assim deixaste 
Ah! minha Dinamene! Assim deixaste 
Quem não deixara nunca de querer-te! 
Ah! Ninfa minha, já não posso ver-te, 
Tão asinha esta vida desprezaste! 
Como já pera sempre te apartaste 
De quem tão longe estava de perder-te? 
Puderam estas ondas defender-te 
Que não visses quem tanto magoaste? 
Nem falar-te somente a dura Morte 
Me deixou, que tão cedo o negro manto 
Em teus olhos deitado consentiste! 
Oh mar! oh céu! oh minha escura sorte! 
Que pena sentirei que valha tanto, 
Que inda tenha por pouco viver triste? 
CAMÕES, Luis Vaz de. Obras Completas. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2002, p. 740. 
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01. É possível afirmar que os dois sonetos apresentam a mesma temática. Que temática é essa?Justifique 

sua resposta com exemplos dos textos. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Texto III  
Lira II  
Esprema a vil calúnia muito embora  
Entre as mãos denegridas e insolentes,  
Os venenos das plantas, 
 E das bravas serpentes;  
 
Chovam raios e raios, no meu rosto  
Não hás de ver, Marília, o medo escrito,  
O medo perturbador,  
Que infunde o vil delito. [...] 
 Porém se os justos Céus, por fins ocultos, 
 Em tão tirano mal me não socorrem;  
Verás então, que os sábios,  
Bem como vivem, morrem. 
 
 Eu tenho um coração maior que o mundo!  
Tu, formosa Marília, bem o sabes: Um coração, e basta, 
 Onde tu mesma cabes.  
GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. In: PROENÇA FILHO, Domício (org). A Poesia dos Inconfidentes. 
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996. p. 628-629. Adaptado.  
 
Texto  IV 
 
 Mundo grande Não,  
meu coração não é maior que o mundo. 
 É muito menor. 
 Nele não cabem nem as minhas dores.  
Por isso gosto tanto de me contar.  
Por isso me dispo,  
por isso me grito,  
por isso frequento os jornais,  
me exponho cruamente nas livrarias: preciso de todos.  
 
Sim, meu coração é muito pequeno.  
Só agora vejo que nele não cabem os homens.  
Os homens estão cá fora, estão na rua.  
A rua é enorme.  
Maior, muito maior do que eu esperava.  
Mas também a rua não cabe todos os homens.  
A rua é menor que o mundo.  
O mundo é grande.  
 
Tu sabes como é grande o mundo.  
Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. 
 Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens,  
sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem… sem que ele estale. [...] 
 ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012 , p. 45. 
Adaptado. 
 
Questão 2 - Observe que Carlos Drummond de Andrade recupera a última estrofe de Tomás Antônio Gonzaga em 
seu poema. Considerando a relação intertextual entre os textos III e IV, explique, sem transcrever qualquer trecho 
do poema, por que Gonzaga julga seu coração “maior do que o mundo”. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 3.Ambos os poemas trazem uma segunda pessoa, “tu”, para quem os eus-líricos confessam suas 
angústias. No caso de Carlos Drummond de Andrade, estas angústias também se revelam quanto ao próprio 
processo da escrita. Copie do texto III apenas um verso em que se faz clara essa referência metalinguística, 
explicando, com suas palavras, de acordo com o contexto apresentado, o motivo da angústia. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Questão 4.A partir da comparação entre os dois poemas, e considerando que o coração é metáfora para o 
sentimento amoroso, identifique qual o objeto de amor do poeta, tanto na Lira de Tomás Antonio Gonzaga (Texto 
III), quanto no poema de Carlos Drummond de Andrade (Texto IV). 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 


