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Exercícios Sonetos (Camões) 

 
1. (VUNESP – 1997) 

             -SE COM RAQUEL 
“                                                                    -                 -    
                                                                                                    
                                                                                            
disse: Se                                                                                      
                   -la a outro homem; fica, pois, comigo.  
                                                                                              
muito que a                              -                                                  
                                                                                           
                                                                                                   
                                                                                            
                                                                              -          
                                                        -  -                                   
                                          
                                                                                              
                                                                                                
outros sete anos.” 

               -30)                                  ra de Almeida.) Rio de Janeiro: 
                                    

 
SONETO 88  
“                                 
                                  ;  
                                      
                                    
 
                                     
                    -         -la;  
                                 
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.  
 
Vendo o triste pastor que com enganos  
Lhe fora assi[m] negada a sua pastora,  
                                
 
                                    
         -                           
                                     ” 

                       Rio de Janeiro: Aguilar, 1963, p. 298.  
 
                                                                                              
                                                                                                 
das "verdades etern                                                                             
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a) A                                                                                      
b) Indique o dado                                                                               
                                                                                                
 
 
2. (UNICAMP  - 2002)                                   
 
“Oh! Como se me alonga, de ano em ano,  
                              
Como se encurta, e como ao fim caminha  
                                      
 
Vai-se gastando a idade e cresce o dano;  
     -  -                               
                                
                                           
 
                                         
no meio do caminho me falece, 
                                     
 
                                            
se os olhos ergo a ver se inda parece, 
                                    ” 
 
                                                                                              
                                                                                       
b) Por                                                                                          
segunda estrofe? 
                                   “   ”                    
 
 
3. (FUVEST – 1998)  
“Quando da bela vista e doce riso,  
                   olhos mantimento,(1) 
                                
                                   
 
Tanto do bem humano estou diviso, (2)  
que qualquer outro bem julgo por vento;  
assi, que em caso tal, segundo sento,(3)  
assaz de pouco faz quem perde o siso. 
 
                                           
porque quem vossas cousas claro sente,  
                           -las. 
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Que de tanta estranheza sois ao mundo,  
                                        
                                         ”  

                                    
 
                     -                      
2 Estou diviso - estou separado, apartado. 
3 Sento - sinto 
               -                 
 
                                                                             
                                                                                   -as 
sucintamente. 
 
 
Texto para as questões 4 e 5. 
 
“Tanto de meu estado me acho incerto, 
Que em vivo ardor tremendo estou de frio; 
Sem causa, justamente choro e rio, 
O mundo todo abarco e nada aperto. 
 
É tudo quanto sinto, um desconcerto; 
Da alma um fogo me sai, da vista um rio; 
Agora espero, agora desconfio, 
Agora desvario, agora acerto. 
 
Estando em terra, chego ao Céu voando; 
Numa hora acho mil anos, e é jeito 
Que em mil anos não posso achar uma hora. 
 
Se me pergunta alguém por que assim ando, 
Respondo que não sei; porém suspeito 
Que só porque vos vi, minha Senhora.” 

(Camões) 
 
 
4. (Mackenzie – 2006 - Adaptada) O texto acima corresponde a um conhecido soneto camoniano. 
Depreende-se de sua leitura que: 

a) O                           “             ”                                                 
                                                                      

b) Um                                                                                 
                                 

c) O                                                                              
                    

d) A                                                                                      
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e) O                                                                              “    
               ”                                                               

 
 
5. (Mackenzie – 2006) Assinale a alternativa correta acerca do soneto de Camões. 

a)                                                                                            
                                                                               

b)                                                     -                                   
                                                                                   

c)        -                                                                            
                                                             agem ostensivamente 
emotiva. 

d)                                                                                     
                                       “             ”                                    
amante e amada. 

e) Nos versos confirma-se a t                                                       
                                                                               

 


