


SONETO 88
Sete anos de pastor Jacó servia

Labão, pai de Raquel, serrana bela;

Mas não servia ao pai, servia a ela,

E a ela só por prêmio pretendia.

Os dias, na esperança de um só dia,

Passava, contentando-se com vê-la;

Porém o pai, usando de cautela,

Em lugar de Raquel lhe dava Lia.

Vendo o triste pastor que com enganos

Lhe fora assim negada a sua pastora,

Como se a não tivera merecida,

Começa de servir outros sete anos.

Dizendo: – Mais servira, se não fora

Para tão longo amor tão curta a vida!
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RETOMAR SLIDE



Amor é um 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 um andar solitário por entre a gente;

É nunca contentar-se de contente;

É um cuidar que 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 a si é o mesmo Amor?
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1. Para o poeta Camões – Classicismo

(1527-1580) –, a característica

fundamental do amor é:

a) o conformismo.

b) a ilusão.

c) a contradição.

d) a coerência.

e) a obsessão.



02. Com o primeiro verso (texto I), o poeta

sugere que o sentimento do amor é

sobremaneira:

a) exterior e calmo.

b) extravagante e transparente.

c) íntimo e forte. 

d) exterior e calmo.

e) extravagante e exterior.



03. O soneto de Camões pode parecer

incoerente porque

a) o amor pode ser definido facilmente.

b) ninguém sabe o que é o amor.

c) utilizam-se imagens perfeitamente 

identificáveis.

d) os corações humanos são conformistas.

e) afirma-se tudo através de contradições.



04. A sua resposta ao item anterior

demonstra que no texto predomina

a) a metáfora.

b) a antítese.

c) a metonímia.

d) o eufemismo.

e) a prosopopeia.



05. Apenas um dos pares abaixo não se opõe:

a) dói / não se sente.

b) querer / bem-querer.

c) solitário / entre a gente.

d) ganhar / perder.

e) estar-se preso / por vontade.


