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Atividade extra
A literatura e o tempo: 
o homem canta sua vida e sua história!

Questão 1

O homem em conflito é uma característica muito explorada na escola literária denominada Barroco. Por isso, 

afirma-se que a figura de linguagem muito frequente nessa escola literária é a

a. metonímia 

b. hipérbole 

c. pleonasmo 

d. antítese 

Questão 2

Entre as escolas literárias portuguesas e brasileiras há movimentos literários que existiram na história 

portuguesa, porém não fazem parte do histórico de movimentos literários brasileiros. Por que existe essa 

diferença? Cite um movimento literário que existe na história da literatura portuguesa, porém não existe 

na brasileira.
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Texto para os itens 3, 4 e 5

A SANTA INÊS

Cordeirinha linda,

Como folga o povo,

Porque vossa vinda 

Lhe dá lume novo!

Cordeirinha santa,

De Jesus querida,

Vossa santa vida

O Diabo espanta.

Por isso vos canta

Com prazer o povo,

Porque vossa vinda

Lhe dá lume novo.

Nossa culpa escura

Fugirá depressa,

Pois vossa cabeça

Vem com luz tão pura.

Vossa formosura

Honra é do povo,

Porque vossa vinda

Lhe dá lume novo.

José de Anchieta.Disponível em http://brain92.wordpress.com/2012/09/01/quinhentismo- Acesso em 05 jul 2013
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Questão 3

Transcreva o fragmento em que parte José de Anchieta menciona o poder de Santa Inês para os povos indígenas.

Questão 4

Destaque no poema de José de Anchieta o trecho em que há a existência do bem e do mal. 

Questão 5

São características da poesia do Padre José de Anchieta

a. linguagem cômica, que divertia os indígenas brasileiros.

b. temas religiosos, que eram cantados ou recitadas facilmente.

c. preocupação em ensinar os jovens jesuítas chegados ao Brasil.

d. desenvolvimento de ideias sem qualquer preocupação estética.
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

O Brasil só foi “descoberto em 1500”, ou seja, não havia registros literários aqui antes de seu descobrimento 

pelos Portugueses. O Trovadorismo é um exemplo de movimento literário que não existe na literatura brasileira.

Questão 3

“Porque vossa vinda

Lhe dá lume novo”

Questão 4

“Cordeirinha santa/De Jesus querida/Vossa Santa vida /O Diabo espanta”

Questão 5

A      B     C    D


