
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e Normal.   

Professora: Simone Fontollan Tarosso                                    -    Série:  1º Ens. Médio                     

Aluno (a) : .........................................................................Nº.....     Data: 28/08/2020 

SIMULADO DE LITERATURA 

 

1) ( UFV-MG) Considere as afirmativas a seguir , referentes ao Arcadismo brasileiro ,assinale a  incorreta. 

 A)a natureza adquire um sentido de simplicidade , verdade e harmonia , impondo - se como modelo para a 

realização do ser humano .  

B) a vinculação ao mundo natural se dá através de uma poesia de caráter pastoril.  

C ) defende - se a imitação da simplicidade dos autores clássicos, que produziram suas obras na antiguidade 

greco-romana e no Barroco.  

D ) há forte ligação com a Inconfidência Mineira, pelo fato de poetas com Cláudio Manuel da Costa e Tomás 

Antônio Gonzaga terem se envolvido na rebelião contra metrópole. 

 E )Nenhuma das alternativas.  

 

2) Questão  (UFPB) Na poesia arcádica ou neoclássica, NÃO se encontra  

 

A- a influência das ideias iluministas. 

 

B- a valorização do campo em detrimento da cidade. 

 

C-a ênfase na interpretação subjetiva da realidade. 

 

D-o retorno aos ideais greco-latinos. 

 

E- a adoção de pseudônimos pelos poetas, que se figuravam pastores. 

 

3)  (Cescem) - O Arcadismo, didaticamente, inicia-se, no Brasil, em 1768:  

 

a) com a fundação de Arcádia de Lusitana.  

b) com a publicação de poemas de Cláudio Manuel da Costa (em Lisboa) e pela fundação da Arcádia 

Ulissiponense.  

c) com a publicação dos poemas de Cláudio Manuel da Costa (em Lisboa) e pela fundação da Arcádia 

Ultramarina. 

d) pela vinda da família real para o Brasil.  

e) nenhuma das anteriores. 

 

 

4) (UEL) Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho 

apresentado. 



Simplificando a linguagem lírica de Cláudio Manuel da Costa, mas evitando igualmente a diluição dos 

valores poéticos no sentimentalismo, as ...... mais densas, dedicadas a ......, fizeram de ...... uma figura 

central do nosso Arcadismo. 

a) crônicas - Marília - Dirceu 

b) crônicas - Gonzaga - Dirceu 

c) sátiras - Dirceu - Gonzaga 

d) liras - Marília – Gonzaga 

e) liras - Gonzaga - Dirceu 

 

 

5) MACKENZIE) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um trecho do Arcadismo brasileiro. 

a) "Se sou pobre pastor, se não governo 

Reinos, nações, províncias, mundo, e gentes; 

Se em frio, calma, e chuvas inclementes 

Passo o verão, outono, estio, inverno;" 

b) "Destes penhascos fez a natureza 

O berço em que nasci! oh quem cuidara, 

Que entre penhas tão duras se criara 

Uma alma terna, um peito sem dureza!" 

c) "Musas, canoras musas, este canto 

Vós me inspirastes, vós meu tenro alento 

Erguestes brandamente àquele assento 

Que tanto, ó musas, prezo, adoro tanto." 

d) "Meu ser evaporei na lida insana 

Do tropel das paixões que me arrastava, 

Ah! cego eu cria, ah! mísero eu sonhava 

Em mim, quase imortal, a essência humana!" 

e) "Não vês, Nise, este vento desabrido, 

Que arranca os duros troncos ? Não vês esta, 

Que vem cobrindo o Céu, sombra funesta, 

Entre o horror de um relâmpago incendido?" 

 

 

6)UERGS-RS-Para responder à questão ,leia o texto seguinte. 

 “Eu quero uma casa no campo 

Onde eu possa compor muitos rocks rurais 

E tenha somente a certeza 

Dos amigos do peito e nada mais 

Eu quero uma casa no campo 



Onde eu possa ficar do tamanho da paz 

E tenha somente a certeza 

Dos limites do corpo e nada mais. 

Eu quero carneiros e cabras 

Pastando solenes no meu jardim”. 

Zé Rodrix – Tavito 

 

Confirmando o aspecto cíclico das tendências literárias, na música contemporânea reaparecem vários 

temas. O texto acima, embora moderno, apresenta características do 

a)Arcadismo. 

b)Barroco. 

c)Romantismo. 

d)Simbolismo. 

e)Realismo 

 


