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AVALIAÇÃO DE LITERATURA 

 

1)UCS-RS-Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. 

 A linguagem ______, o paradoxo, ________ e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes 
na poesia ________. 

a) simples; a antítese; parnasiana. 

b) rebuscada; a antítese; barroca. 

c) objetiva; a metáfora; simbolista. 

d) subjetiva; o verso livre; romântica. 

e) detalhada; o subjetivismo; simbolista 

2) CEFET-MG- Ardoroso defensor da liberdade do homem, lutou contra a escravização do índio e a desumanidade com 

que eram tratados os escravos. Considerado, pela crítica literária, o maior exemplo de conceptismo em Língua 

Portuguesa. 

Trata-se de: 

 
a)Padre José de Anchieta.  
 
b)Gregório de Matos. 

 
c)Padre Antônio Vieira. 

 
d)Padre Eusébio de Matos. 

 
e)Bento Teixeira. 
 
 
 
3)Santa Casa -SP A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que: 

a) descrê da misericórdia divina e contesta os valores da religião; 
b) desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza; 
c) se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos; 
d) se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus; 
e) quer gozar ao máximo seus dias, enquanto a mocidade dura. 
 
4)A respeito do Padre Antônio Vieira, pode-se afirmar: 

a) Embora vivesse no Brasil, por sua formação lusitana não se ocupou de problemas locais. 

b) Procurava adequar os textos bíblicos às realidades de que tratava. 

c) Dada sua espiritualidade, demonstrava desinteresse por assuntos mundanos. 

d) Em função de seu zelo para com Deus, utilizava-o para justificar todos os acontecimentos políticos e sociais. 

e) Mostrou-se tímido diante dos interesses dos poderosos. 

5)Complete: 

No texto Barroco escrito pelo padre Antônio Vieira é possível observar sua preocupação com 
__________________________,________________e__________________. 

6)Complete: assinalar duas alternativas: 

O__________________ caracteriza-se pela elaboração rebuscada do discurso, a busca por um refinamento extremo no 
uso da linguagem. 



a)Conceptismo. 

b)Cultismo. 

c)linguagem. 

d)palavra. 

e)nda 

7)Complete: 

Os temas recorrentes no Barroco são: a fragilidade da vida, a fugacidade do tempo, a crítica à vaidade e as 
_____________________no amor. 

a)oscilações  

b)contradições  

c)diferenças 

d)possibilitações 

e)nda 

8)Complete: 

No Concílio de _______________,várias medidas foram tomadas pela Igreja para suplantá-los , como a instituição do 
________________e a criação da Companhia de _________. 

. 

 

 
 
 
 
 

 

 


