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Na remansosa paz da rústica fazenda,

À luz quente do sol e à fria luz do luar,

Vive, como a expiar uma culpa tremenda,

O engenho de madeira a gemer e a chorar.

Ringe e range, rouquenha, a rígida moenda;

E, ringindo e rangendo, a cana a triturar,

Parece que tem alma, adivinha e desvenda

A ruína, a dor, o mal que vai, talvez, causar...

Movida pelos bois tardos e sonolentos,

Geme, como a exprimir, em doridos lamentos,

Que as desgraças por vir, sabe-as todas de cor.

Ai! Dos teus tristes ais! Ai! moenda arrependida!

– Álcool! para esquecer os tormentos da vida

E cavar, sabe Deus, um tormento maior!
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01. Tomando por base a leitura do soneto A moenda, do poeta piauiense

de Amarante, Da Costa e Silva (Zodíaco, 1917), entendemos que, pela

exigência estética, técnica e o perfeccionismo formal do texto, podemos

vincular o mesmo à estética:

a) parnasiana.

b) arcade.

c) barroca.

d) trovadoresca.

e) romântica.
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02. Analisando os aspectos estilísticos e os recursos de combinação de

palavras e sons que estruturam o soneto A moenda, inferimos que o texto

pode ser também vinculado à estética:

a) romântica.

b) árcade.

c) barroca.

d) simbolista.

e) renascentista.
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03. O soneto apresenta o eu lírico identificado com a natureza

transformada em sentimento, isto é, humanizada, personificada,

ao tempo em que faz severa advertência quanto ao vício nocivo e

trágico do

a)tabagismo.

b)alcoolismo.

c) sexismo.

d)machismo.

e)racismo.
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04. O recurso sonoro do verso “ringe e range, rouquenha, a rígida

moenda:” em que o poeta mistura a repetição da consoante no

início das palavras com o som da trituração da cana é identificado

por duas figuras de linguagem:

a)aliteração e onomatopeia.

b)aliteração e pleonasmo.

c)onomatopeia e anáfora.

d)pleonasmo e gradação.

e)gradação e anáfora.
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05. O eu lírico manifesta-se em comunhão com a natureza

transformando-a em sentimento. A esse recurso de linguagem em

que a moenda “parece que tem alma, advinha e desvenda ...” é

conhecido por:

a)personificação.

b)metrificação.

c)deformação.

d)gradação.

e)continuação.
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06. O soneto do poeta amarantino, quanto à metrificação,

apresenta versos de:

a)dez sílabas poéticas – decassílabos.

b)onze sílabas poéticas – hendecassílabos.

c)doze sílabas poéticas – dodecassílabos.

d)nove sílabas poéticas – eneassílabos.

e)oito sílabas poéticas – octossílabos.
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07. O leitor identificou que os versos apresentam a mesma

medida, portanto quanto à métrica os versos são:

a)heterométricos.

b)isométricos.

c) irregulares.

d)monométricos.

e)sem métrica.
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08. O leitor identificou que os sons finais (rimas) dos quartetos

apresentam a estrutura sônica ABAB / ABAB, conhecidas por

rimas:

a)complicadas.

b)emparelhadas.

c)encadeadas.

d)alternadas.

e)suficientes.
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09. O leitor observou que o soneto é uma cena em movimento,

um engenho movido e puxado pelos bois. Percebeu ainda

aspectos de linguagem que exploram e valorizam recursos

estilísticos da sonoridade (melopeia). Assim, em relação aos

elementos sensoriais, o que mais se destaca gera fortes imagens:

a)auditivas.

b)gustativas.

c)visuais.

d)olfativas.

e)táteis.
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10. O soneto oferece mistura de sensações visuais, auditivas,

táteis, olfativas e gustativas. Este recurso estilístico que consiste

em associar, num só ato de percepção e estímulo para a

imaginação do poeta simbolista, dois ou vários sentidos, recebe a

denominação como figura de linguagem:

a) Metonímia.

b)Sinestesia.

c)Gradação.

d)Antonomásia.

e)Paronímia.
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AMARANTE  (Da Costa e Silva. Zodíaco, 1917)

A minha terra é um céu, se há um céu sobre a terra:

É um céu sob outro céu tão límpido e tão brando,

Que eterno sonho azul parece estar sonhando

Sobre o vale natal, que o seio à luz descerra...

Que encanto natural o seu aspecto encerra!

Junto à paisagem verde, a igreja branca, o bando

Das casas, que se vão, pouco a pouco, apagando

Com o nevoento perfil nostálgico da serra...

Com o seu povo feliz, que ri das próprias mágoas,

Entre os três rios, lembra uma ilha, alegre e linda,

A cidade sorrindo aos ósculos das águas.

Terra para se amar com o grande amor que eu tenho!

Terra onde tive o berço e de onde espero ainda

Sete palmos de gleba e os dois braços de um lenho!
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