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1. Conceitos de arte e arte literária  

 
A arte (do latim ars) é o conceito que engloba todas as 

criações realizadas pelo ser humano para expressar uma 
visão/abordagem sensível do mundo, seja este real ou fruto da 
imaginação. Através de recursos plásticos, linguísticos ou 
sonoros, a arte permite expressar ideias, emoções, percepções 
e sensações. A história da humanidade é marcada pela criação 
de objetos, que facilitam o nosso cotidiano, e funcionam como 
extensão das nossas limitações físicas. Contudo, paralelo à 
invenção de objetos de uso prático, a arte sempre ocupou lugar 
especial na experiência humana, testemunhando nossa 
inquietação diante do mundo.   

A história indica que, com o aparecimento do Homo 
Sapiens, a arte teve uma função ritual e mágico-religiosa, que 
foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Seja como for, a 
definição do termo “arte” varia consoante a época e a cultura. 

Com o Renascimento italiano, em finais do século XV, 
começa a fazer-se a distinção entre o artesanato e as belas 
artes. O artesão é aquele que se dedica à produção de obras 
múltiplas, ao passo que o artista é quem cria obras únicas. 

     A classificação utilizada na Grécia Antiga incluía seis ramos 
dentro da própria arte: a arquitetura, a dança, a escultura, a 
música, a pintura e a poesia (literatura). Posteriormente, isto é, 
mais recentemente, passou-se a incluir o cinema como sendo a 
sétima arte. Também há quem considere a fotografia como 
sendo a oitava arte (apesar de se alegar que não passa de uma 
extensão da pintura) e o desenho como a nona (de acordo com 
os críticos, tratar-se-á, na realidade, de uma ponte entre a 
pintura e o cinema). A televisão, a moda, a publicidade e os 
jogos de vídeo são outras das áreas consideradas artísticas. 

 
CONCEITUAR, E NÃO DEFINIR, A LITERATURA. 
 
• Não é de hoje que os estudiosos vêm procurando conceituar 
a Literatura de um modo convincente e conclusivo. Porém por 
mais esforços que tenham sido feitos, o problema continua 
aberto. E por quê? Ora, pelo simples fato de que nesse 
particular, somente podemos usar conceitos, nunca definição. 

 

• A Definição pertence ao campo da ciência. Definir é dar uma 
explicação precisa, exata de algo. Assim, quando dizemos que 

água é [H2O], estamos dando uma definição, pois os termos do 
enunciado correspondem à essência da água e tão somente a 
ela. Além disso, tal definição é aceita universalmente, pois se 
baseia no raciocínio, ou melhor, no emprego da razão. 

 
• O Conceito, por sua vez, é feito de acordo com as impressões 
mais ou menos subjetivas que cada um retira do objeto. Assim, 
quando conceituamos o amor, este conceito é feito levando em 
conta a forma como esse sentimento se manifestou em nós. Da 
mesma maneira, quando dizemos que "belo é o que 
agrada", estamos tentando conceituar o "belo"de uma forma 
que procura inutilmente ser universal. Basta uma análise 
superficial deste enunciado para que ele se revele incapaz de 
satisfazer a todos. Tudo o que agrada é belo? O que desagrada 
não pode ser belo? E quando um mesmo objeto agrada uma 
pessoa e desagrada outra? O feio para uns não pode ser belo 
para outros? 
OS CONCEITOS DE LITERATURA 
• Não é fácil o trabalho de conceituar a Literatura. Por trás de 
todo conceito haverá sempre um posicionamento crítico. 
Todavia, colocaremos alguns conceitos, em relevo, para que 
possam fazer suas avaliações: 

• Um dos mais antigos textos sobre o conceito de Literatura é 
a Poética, de Aristóteles (que inaugurou a longa série de 
estudos). Nesse texto, o filósofo grego afirma que "arte é 
imitação (mímesis em grego)". E justifica: "o imitar é congênito 
no homem (e nisso difere dos outros viventes, pois de todos, é 
ele o mais imitador e, por imitação, apreende as primeiras 
lições), e os homens se comprazem no imitado". O que ele quer 
nos dizer é que o imitar faz parte da natureza humana e os 
homens sentem prazer nisso; em síntese, arte como recriação. 

• A literatura nos permite viver num mundo onde as regras 
inflexíveis da vida real podem ser quebradas, onde nos 
libertamos do cárcere do tempo e do espaço, onde podemos 
cometer excessos sem castigo e desfrutar de uma soberania 
sem limites. (Mário Vargas Llosa) 

• Literatura é a imortalidade da fala. (August Wilhelm) 

• É com bons sentimentos que se faz literatura ruim. (André 
Gide, escritor francês) 

• A distinção entre literatura e as demais artes vai operar-se nos 
seus elementos intrínsecos, a matéria e a forma do Verbo. De 
que se serve o homem de letras para realizar seu gênio 
inventivo? Não é, por natureza, nem do movimento como o 
dançarino, nem da linha como o escultor ou o arquiteto, nem do 
som como o músico, nem da cor como o pintor. E sim – da 
palavra. A palavra é, pois, o elemento material intrínseco do 
homem de letras para realizar sua natureza e alcançar seu 
objetivo artístico. (Alceu Amoroso Lima) 

• A Literatura obedece a leis inflexíveis: a da herança, a do 
meio, a do momento. (Hypolite Taine, determinista, século XIX) 

• A Literatura é como as demais formas de arte, tem a 
capacidade de provocar no leitor um estranhamento diante da 

http://cultura.culturamix.com/curiosidades/os-misterios-que-cercam-a-mona-lisa
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realidade, como se a víssemos pela primeira vez, sob um prisma 
diferente. (Chklovski, escritor russo) 

• A Literatura é arte e só pode ser encarada como arte. É a arte 
pela arte. (Doutrina da «arte pela arte», fins do século XIX) 

• A Literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a 
expressão do homem. (Louis de Bonald, pensador e crítico do 
Romantismo francês, início do século XIX) 

• O poeta sente as palavras ou frases como coisas e não como 
sinais e a sua obra como um fim e não como um meio; como 
uma arma de combate. (Jean-Paul Sartre) 

• A literatura é como o sorriso da sociedade. Quando a 
sociedade está feliz, o espírito se lhe reflete nas artes e, na arte 
literária, com ficção e com poesias, as mais graciosas expressões 
da imaginação. Se há apreensão ou sofrimento, o espírito se 
concentra grave, preocupado, e então, histórias, ensaios morais 
e científicos, sociológicos e políticos, são-lhe a preferência 
imposta pela utilidade imediata. (Afrânio Peixoto, Panorama da 
Literatura Brasileira) 

• Literatura é a linguagem carregada de significado. Grande 
Literatura é simplesmente a linguagem carregada de significado 
até o máximo grau possível. A literatura não existe no vácuo. Os 
escritores como tais, têm uma função social definida, 
exatamente proporcional à sua competência como escritores. 
Essa é a sua principal utilidade. (Ezra Pound, poeta, teórico e 
crítico de literatura norte-americano) 

• Afrânio Coutinho, em suas "Notas de Teoria Literária", 
contribui com este magnífico conceito: A literatura, como toda 
arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada, 
através do espírito do artista e retransmitida através da língua 
para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma 
corpo e nova realidade. Passa, então, a viver outra vida, 
autônoma, independente do autor e da experiência de 
realidade de onde proveio. Os fatos que lhe deram às vezes 
origem perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, 
graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra 
natureza, diferente dos fatos naturais objetivados pela ciência 
ou pela história ou pelo social. O artista literário cria ou recria 
um mundo de verdades que não são mais medidas pelos 
mesmos padrões das verdades ocorridas. Os fatos que manipula 
não têm comparação com os da realidade concreta. São as 
verdades humanas gerais, que traduzem antes um sentimento 
de experiência, uma compreensão e um julgamento das coisas 
humanas, um sentido de vida, e que fornecem um retrato vivo e 
insinuante da vida. A Literatura é, assim, vida, parte da vida, não 
se admitindo possa haver conflito entre uma e outra. Através 
das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas 
verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque 
são as verdades da mesma condição humana. 

• A obra literária não é pura receptividade imitativa ou 
reprodutiva, nem pura criatividade espontânea e livre; mas 
"expressão" de um sentido novo, escondido no mundo, e um 
processo de construção do objeto artístico, em que o artista 
colabora com a natureza, luta com ela ou contra ela, separa-se 
dela ou volta a ela, vence a resistência dela ou dobram-se as 
exigências dela. [...]. O artista é um ser social que busca exprimir 
seu modo de estar no mundo na companhia de outros seres 
humanos, reflete sobre a sociedade, volta-se para ela, seja para 

criticá-la, seja para afirmá-la, seja para superá-la. (Marilena 
Chauí, Convite à Filosofia) 
• Apesar das diferenças e por vezes antagonismos presentes 
nessa pequena amostragem, podemos retirar dela alguns fatos 
inegáveis: 

a) A Literatura é uma manifestação artística. 
b) A linguagem é o material da Literatura, isto é, o artista 
literário trabalha com a palavra. 
c) Em toda obra literária percebe-se uma ideologia, uma 
postura do artista diante da realidade e das aspirações 
humanas.  

 

2. Gêneros literários  

Os gêneros literários são como grupos familiares que 
reúnem nas mesmas categorias obras com atributos 
semelhantes. Estes textos são organizados conforme suas 
propriedades formais. As primeiras divisões surgiram na Era 
Antiga com os filósofos gregos Platão e Aristóteles. Esta 
categorização é elástica, portanto um determinado conteúdo 
pode transitar entre uma e outra modalidade, as quais são 
normalmente classificadas em subgrupos. 

Todos os gêneros, porém, partem de uma classificação 
padrão, adotada desde a Antiguidade: Narrativo ou épico, lírico 
e dramático. Deste tronco principal partem as ramificações 
menores, ou seja, os subgêneros. 

 

2.1 GÊNERO LÍRICO 

Na modalidade lírica o poeta exprime seus sentimentos 
mais íntimos, as emoções que povoam seu universo interior. E o 
faz através do ritmo, da melodia que embala os versos. As 
palavras ganham uma intensa sonoridade. A palavra “lírico” 
provém do latim e tem o sentido de “lira”, o instrumento mais 
comum na Grécia Antiga, com o qual se imprimia um tom 
melódico à poesia da época. O âmago deste gênero é a 
subjetividade do autor, melhor dizendo, do eu-lírico. 

 

Ex. de poema lírico (“Poema de sete faces”, de Drummond) 

Quando nasci, um anjo torto  
desses que vivem na sombra  
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

As casas espiam os homens  
que correm atrás de mulheres.  
A tarde talvez fosse azul,  
não houvesse tantos desejos. 

O bonde passa cheio de pernas:  
pernas brancas pretas amarelas.  
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.  
Porém meus olhos  
não perguntam nada. 

O homem atrás do bigode  
é sério, simples e forte.  
Quase não conversa.  
Tem poucos, raros amigos  
o homem atrás dos óculos e do -bigode, 
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Meu Deus, por que me abandonaste  
se sabias que eu não era Deus  
se sabias que eu era fraco. 

Mundo mundo vasto mundo,  
se eu me chamasse Raimundo  
seria uma rima, não seria uma solução.  
Mundo mundo vasto mundo,  
mais vasto é meu coração. 

Eu não devia te dizer  
mas essa lua  
mas esse conhaque  
botam a gente comovido como o diabo.  

Carlos Drummond de Andrade  
  

2.2 GÊNEROS NARRATIVOS 

No gênero narrativo o autor estrutura uma história, quase 
sempre em prosa, que pode se inspirar em eventos reais ou ser 
apenas de natureza fictícia. Nessa modalidade as cenas se 
desenrolam de forma consecutiva no espaço e no tempo. Ele 
pode ser classificado nos subgêneros: Épico (poesia narrativa 
que mistura elementos históricos com fictícios, relacionados a 
cultura de um povo, cuja aristocracia é exaltada) romance 
(narrativa ficcional longa ou ilimitada), conto (narrativa ficcional 
curta), crônicas (gênero híbrido, contanto que se ligue ao 
cotidiano), novelas (narrativa ficcional mediana, entre o conto e 
o romance), entre outros. Esta modalidade se distingue, 
estruturalmente, por apresentar uma trama com início, 
um clímax e uma conclusão, tradicionalmente. A partir do 
século XX narrativas experimentais surgiram, com enredo 
fragmentado e em aberto.  

Ex. de texto épico (fragmento de “Os lusíadas”, de Camões) 

Canto I 
 1 
AS armas e os Barões assinalados 
Que da Ocidental praia Lusitana 
Por mares nunca de antes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram; 

2 
E também as memórias gloriosas 
Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé, o Império, e as terras viciosas 
De África e de Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da lei da Morte libertando, 
Cantando espalharei por toda parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

Exemplo de narrativa ficcional curta ( fragmento do conto 
“Venha ver o por do sol”, de Lygia Fagundes Teles)  
(...) Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel – Mas esta 
não podia ser sua namorada, morreu há mais de cem anos! Seu 
menti… 
Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em 

redor. A peça estava deserta. Voltou o olhar para a escada. No 
topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. 
Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. 
– Isto nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso? 
Brincadeira mais cretina! – exclamou ela, subindo rapidamente 
a escada. – Não tem graça nenhuma, ouviu? 
Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da 
portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da 
fechadura e saltou para trás. 
– Ricardo, abre isto imediatamente! Vamos, imediatamente! – 
ordenou, torcendo o trinco.- Detesto esse tipo de brincadeira, 
você sabe disso. Seu idiota! É no que dá seguir a cabeça de um 
idiota desses. Brincadeira mais estúpida! 
– Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta, tem uma 
frincha na porta. Depois, vai se afastando devagarinho, bem 
devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. 
Ela sacudia a portinhola. 
– Ricardo, chega, já disse! Chega! Abre imediatamente, 
imediatamente!- Sacudiu a portinhola com mais força ainda, 
agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou 
ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. – 
Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir 
mesmo, vamos, abra… 
Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor 
deles, reapareceram as rugazinhas abertas em leque. 
– Boa noite, Raquel. 
– Chega, Ricardo! Você vai me pagar!… – gritou ela, estendendo 
os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo.- Cretino! Me 
dá a chave desta porcaria, vamos!- exigiu, examinando a 
fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grades 
cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi 
erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, 
como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face 
sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o 
corpo. Foi escorregando. 
– Não, não… 
Voltado ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os 
braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. 
– Boa noite, meu anjo. 
Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles 
houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão 
embrutecida. 
– Não… 
Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho 
percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se 
entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito 
medonho, inumano: 
– NÃO! 
Durante algum tempo ele ainda ouviu os gritos que se 
multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo 
estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, 
abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que 
atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar 
mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora 
qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a 
ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. 
 

http://www.alvarenga.net/canto1.htm#1
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#2
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#2
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2.3 GÊNERO DRAMÁTICO 

A modalidade dramática teve início na Grécia Antiga, 
possivelmente em festas realizadas em honra de Dionísio, deus 
do vinho. As obras que se filiam a este gênero são 
especialmente criadas para serem exibidas em montagens 
teatrais. “Drama” vem do grego, que significa “ação”, logo esta 
modalidade de gênero é produzida para a representação 
teatral. Este gênero não necessita de narrador, pois as próprias 
personagens apresentam o texto no palco. As espécies 
dramáticas são: tragédia, comédia, tragicomédia, auto, farsa, 
etc.  

Exemplo de texto dramático (fragmento de “Auto da 
compadecida”, de Ariano Suassuna)  

(...) João Grilo: – Padre João! Padre João! 
Padre, aparecendo na igreja: – Que há? Que gritaria é essa? 
Chicó: – Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem 
uma pessoa aqui trazer um cachorro que está se ultimando para 
o senhor benzer. 
Padre: – Para eu benzer? 
Chicó: – Sim. 
Padre, com desprezo: – Um cachorro?  
Chicó: – Sim. 
Padre: – Que maluquice! Que besteira! 
João Grilo: – Cansei de dizer a ele que o senhor benzia. Benze 
porque benze, vim com ele.  
Padre: – Não benzo de jeito nenhum. 
Chicó: – Mas padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho. 
João Grilo: – No dia em que chegou o motor novo do major 
Antônio Morais o senhor não o benzeu? 
Padre: – Motor é diferente, é uma coisa que todo mundo benze. 
Cachorro é que eu nunca ouvi falar. 
Chicó: – Eu acho cachorro uma coisa muito melhor do que 
motor. 
Padre: – É, mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzendo o 
cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso, mas benzer 
cachorro? 
João Grilo: – É, Chicó, o padre tem razão. Quem vai ficar 
engraçado é ele e uma coisa é o motor do major Antônio Morais 
e outra benzer o cachorro do major Antônio Morais. 
Padre, mão em concha no ouvido: – Como? 
João Grilo: – Eu disse que uma coisa era o motor e outra o 
cachorro do major Antônio Morais. 
Padre: – E o dono do cachorro de quem vocês estão falando é 
Antônio Morais? 
João Grilo: – É. Eu não queria vir, com medo de que o senhor se 
zangasse, mas o major  é rico e poderoso e eu trabalho na mina 
dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a 
obedecer, mas disse a Chicó: o padre vai se zangar. 
Padre, desfazendo-se em sorrisos: – Zangar nada, João! Quem é 
um ministro de Deus para ter direito de se zangar? Falei por 
falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o 
cachorro! 
João Grilo, cortante: – Quer dizer que benze, não é? 
Padre, a Chicó: – Você o que é que acha? 
Chicó: – Eu não acho nada de mais. 
Padre: – Nem eu. Não vejo mal nenhum em abençoar as 
criaturas de Deus. 
João Grilo: – Então fica tudo na paz do Senhor, com cachorro 
benzido e todo mundo satisfeito. 
Padre: – Digam ao major que venha. Eu estou esperando. 

Chicó: – Que invenção foi essa de dizer que o cachorro era do 
major Antônio Morais? 
João Grilo: – Era o único jeito de o padre prometer que benzia. 
Tem medo da riqueza do major que se péla. Não viu a 
diferença? Antes era “Que maluquice, que besteira!”, agora 
“Não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus!”. 
Chicó: – Isso não vai dar certo. Você já começa com suas coisas, 
João. E havia necessidade de inventar que era empregado de 
Antônio Morais? 
João Grilo: – Meu filho, empregado do major e empregado de 
um amigo do major é quase a mesma coisa. O padeiro vive 
dizendo que é amigo do homem, de modo que a diferença é 
muito pouca. Além disso, eu podia perfeitamente ter sido 
mandado pelo major, porque o filho dele está doente e pode 
até precisar do padre. 
Chicó: – João, deixe de agouro  com o menino, que isso pode se 
virar por cima de você. 
João Grilo: – E você deixe de conversa. Nunca vi homem mais 
mole do que você, Chicó. O padeiro mandou você arranjar o 
padre para benzer o cachorro e eu arranjei sem ter sido 
mandado. Que é que você quer mais?  

 
3. Literatura portuguesa: Trovadorismo (séc. XII ao XIV)  

 
 

3.1 Cantigas líricas: de amor  
 
A Ribeirinha (Tradução) 
 
No mundo não conheço 
ninguém igual a mim, 
enquanto acontecer o 
que me aconteceu, 
pois eu morro por vós e ai! 
Minha senhora alva e rosada, 
quereis que vos lembre 
que já vos vi na intimidade! 
Em mau dia eu me levantei 
Pois vi que não sois feia! 
E, minha senhora 
desde aquele dia, ai! 
Venho sofrendo de um grande mal 
enquanto vós, filha de dom Paio 
Muniz, a julgar forçoso 
que eu lhe cubra com o manto 
pois eu, minha senhora 
nunca recebi de vós 
a coisa mais insignificante. 
 

 
 
 
 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/trovadorismo---poesia-cantigas-de-amor-de-amigo-e-de-escarnio-e-maldizer.htm
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3.2 Cantiga de amigo de Martim Codax (paralelística) 
 
Ondas do mar de Vigo, 
Se vistes meu amigo! 
E ai Deus, se verrá cedo! 
 
Ondas do mar levado, 
Se vistes meu amado! 
E ai Deus, se verrá cedo! 
 
Se viste meu amigo! 
O porquê eu sospiro! 
E ai Deus, se verrá cedo! 
 
Se vistes meu amado, 
Por que ei gran cuidado 
E ai Deus, se verrá cedo!  
 
 

3.3 Cantigas satíricas: de escárnio 
Cantiga de escárnio de João Garcia de Guilhade  

 
Ai dona feia! Fostes vos queixar 
Porque nunca vos louv'em em meu cantar 
Mais ora quero fzar um cantar 
Em que vos louvarei de todas as 
maneiras; 
E vedes como vos quero louvar: 
Dona feia, velha e sandia. 
 
Ai dona feia! Se com tanto ardor 
Quereis que vos louve, como 
trovador, 
Trovas farei e e tal teor 
Em que louvada de toda a maneira 
Sereis, tal é o meu louvor: 
Dona feia, velha e sandia. 
 
Ai dona feia! nunca vos louvei 
Em meu louvar eu que tanto trovei 
E eis que umas trovas vos dedicarei 
Em que lovada de toda maneira 
Sereis e assim vos louvarei. 
Dona feia, velha e sandia. 
 
 

3.4 Cantigas satíricas: de maldizer  
 

Cantiga de maldizer de Fernão Velho  
 
 Maria Peres se mãefestou (confessou)  
 noutro dia, ca por pecador (pois pecadora) 
 se sentiu, e log' a Nostro Senhor  
 pormeteu, pelo mal em que andou,  
 que tevess' um clérig' a seu poder, (um clérigo 
em seu poder)  
 polos pecados que lhi faz fazer  
 o demo, com que x'ela sempr'andou. (O 
demônio, com quem sempre andou) 
 
 Mãefestou-se, ca (porque) diz que s'achou 

 pecador mui't,(muito pecadora) porém, 
rogador  
 foi log' a Deus, ca teve por melhor  
 de guardar a El ca o que a guardou  
 E mentre (enquanto) viva diz que quer teer 
 um clérigo, com que se defender  
 possa do demo, que sempre guardou 
 
 E pois (depois) que bem seus pecados catou  
 de sa mor' ouv (teve) ela gram pavor  
 e d'esmolnar ouv' ela gram sabor (teve 
grande prazer em esmolar)  
 E logo entom um clérico filhou (agarrou )  
 e deu-lhe a cama em que sol jazer (sozinha 
dormia)  
 E diz que o terrá mentre (terá enquanto) viver  
 e esta fará; todo por Deus filhou. (E isso fará, 
pois tudo aceitou por Deus). 
 
 E pois que s'este preito ( pacto) começou, 
 antr'eles ambos ouve grand'amor. 
 Antr'el (entre) á sempr'o demo maior  
 atá que se Balteira confessou.  
 Mais pois que viu o clérigo caer,  
 antre'eles ambos ouv'i (teve nisso) a perder 
  o demo, dês que (desde que) s'ela confessou. 
 
 

4. Literatura portuguesa: Humanismo (século XV) 
 

 
 
4.1 O teatro de Gil Vicente  

 
Auto da Barca do Inferno, Texto adaptado 

 
No presente auto, se imagina que, no momento em que 

acabamos de expirar, chegamos subitamente a um rio que, por 
força, devemos cruzar em uma das duas barcas que naquele 
porto estão. Uma delas leva ao Paraíso; a outra, ao Inferno. 
Cada barca tem um barqueiro na proa: a do Paraíso, um anjo; a 
do Inferno, um diabo e seu companheiro. 

O primeiro que surge é um Fidalgo, que chega com um 
pajem que lhe segura a longa cauda do manto e carrega uma 
cadeira. 

E começa o barqueiro do Inferno, antes que o Fidalgo 
chegue.      

 
DIABO –        (ao companheiro) 
                        À barca, à barca! Vamos lá! 
                        Que é mui boa a maré! 
                        Puxa a vela pra cá! 

http://e-cultura.blogs.sapo.pt/o-teatro-gil-vicente-de-cascais-500246
http://e-cultura.blogs.sapo.pt/o-teatro-gil-vicente-de-cascais-500246
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COMPANHEIRO -    Feito! Feito! 
DIABO – Bem está! 
            Vai ali e, sem demora, 
            estica bem aquela corda 
e libera aquele banco para a gente que virá. 
 
À barca, à barca, uuh! 
Depressa! Temos que ir! 
Ah! Bom tempo de partir! 
Louvores a Belzebu! 
 
Ora, pois, que fazes tu? 
Desocupa esse espaço! 
 
COMPANHEIRO – É pra já! Pronto, está feito! 
 
DIABO – Abaixa logo esse rabo! 
Deixa preparado o cabo 
E ajeita a corda de içar. 
 
COMPANHEIRO- Vamos lá! Içar, Içar! 
 
DIABO – Oh! Que caravela esta! 
Põe bandeiras, que é festa! 
(vendo um Fidalgo que se aproxima) 
Oh! Poderoso dom Henrique! 
Vós aqui? Que coisa é esta? 
 
Vem o FIDALGO acompanhado de um rapaz com uma cadeira. 
Chegando á barca do Inferno, diz: 

                             
FIDALGO- Esta barca, que sai agora, 
Aonde vai tão preparada? 
 
DIABO- Vai para a ilha danada 
E há de partir sem demora. 
 
FIDALGO- Para lá vai a... senhora? 
 
DIABO- (corrigindo irritado) 
Senhor!... A vosso serviço 
 
FIDALGO- Isso parece um cortiço. 
 
DIABO- Porque olhais lá de fora. 
 
FIDALGO- A que terra passais vós? 
 
DIABO- Para o inferno, senhor. 
 
FIDALGO- (irônico) 
Hum! Terra bem sem sabor! 
 
FIDALGO- E passageiros achais 
Para tal embarcação? 
 
DIABO- Oras pois, tu és a cara 
Dessa embarcação! 
 
FIDALGO- Parece-te mesmo assim? 
 
DIABO- Onde esperas salvação? 

 
FIDALGO- Eu deixo na outra vida 
Quem reze sempre por mim. 
 
DIABO- Quem reze sempre por ti? 
Hi,hi,hi,hi,hi,hi,hi. 
Tu viveste a teu prazer 
Pensando aqui ter perdão 
Porque lá rezam por ti? 
Embarca já! 
 
FIDALGO – (apavorado) 
Quê?! É assim que a coisa vai? 
 
DIABO – (impaciente) 
Embarcai! Embarcai logo! 
Segundo o que lá plantastes 
Agora aqui recebereis. 
E como a morte já passastes, 
Passei agora este rio. 
 
FIDALGO – Não há aqui outro navio? 
 
DIABO – Não, senhor, que este reservaste, 
Pois tão logo morrestes.... 
Tínheis me dado o sinal. 
 
FIDALGO – (confuso, sem compreender nada) 
Sinal? Qual foi o sinal? 
 
DIABO – A boa vida que levastes! 
 
FIDALGO – (dirigindo-se à barca do Paraíso) 
A esta outra barca me vou. 
(gritando para o Anjo que está na barca) 
Olá! Pra onde partis? 
(o Anjo não responde) 
Ó barqueiro, não me ouvis?! 
Respondei-me! Olá! Hou!... 
Por Deus, mal arranjado estou... 
Mas isto agora é pior... 
Que bestas!... Não me entendem... 
 
 ANJO – (aproximando-se) 
Que mandais? 
 
FIDALGO – Diga se a barca do paraíso 
É esta em que navegais? 
 
ANJO – É esta. Que desejais? 
 
FIDALGO – Que me deixeis embarcar. 
Sou de família nobre 
E é bom que me recolhas nesta tua barca. 
 
ANJO _ Não se embarca tirania 
nesta barca divinal. 
Para vossa fantasia 
bem pequena é esta barca! 
 
FIDALGO – Para um senhor com minha marca 
não há aqui mais cortesia? 



 

- 7 - 
 

C
o

lé
g

io
 A

lb
e

rt
 E

in
st

e
in

 

(arrogante) 
Entrarei nem que seja na marra, 
levai-me ao paraíso! 
 
ANJO – (com firmeza e autoridade) 
Não vindes vós de maneira 
para entrar neste navio. 
(apontando para a barca do Inferno) 
Esse outro vai mais vazio. 
A cadeira entrará (apontando para o Fidalgo) 
e o rabo caberá... 
E todo o vosso senhorio. 
Ireis lá mais espaçoso, 
Sois um tirano 
Desprezastes os pequenos, 
agora sereis tanto menos 
quanto mais fostes pretensioso. 
 
DIABO – À barca, á barca, senhores! (Arrastando o Fidalgo) 
Oh! Que maré tão jeitosa! 
Uma brisa bem gostosa 
e valentes remadores! 
 
(cantarolando) 
Virão todos às minhas mãos, 
Às minhas mãos todos virão. 
 
FIDALGO – (tristemente conformado) 
Ao inferno! 
Ó triste! 
Enquanto vivi 
não pensei que ele existia, 
pensei que era fantasia. 
Gostava de ser adorado, 
e não vi que me perdia. (se aproxima da barca desanimado e 
chorando, mas não entra) 
 
(humildemente pede ao diabo) 
FIDALGO – Dá-me licença, te peço, 
para ir ver minha mulher? 
 
DIABO – (rindo)  Ela, pra não te ver, 
se jogará de cabeça 
no fundo de um precipício... (gargalhando) 
Ainda hoje ela rezou, 
dando graças infinitas, 
pois de ti se libertou. 
 
 (impaciente) 
Entrai, meu senhor, entrai! 
 
(ao companheiro do diabo) 
Arrume a ponte 
Para o precioso passar! 
 
(ao fidalgo) 
Coloque o pé! 
 
FIDALGO –  (entrando na barca, demonstrando tristeza) 
Entrarei, pois assim é que é... 
 
DIABO – Ora, agora descansai, 

enquanto chega mais gente. 
 
FIDALGO – (gritando) Ó barca, como és ardente, 
maldito quem aqui vai! 
 
DIABO – (ao rapaz,pajem do Fidalgo, com a cadeira) 
Tu não entras! Sai daqui! 
Que essa cadeira é demais. 
Coisa que esteve na igreja 
não se há de embarcar aqui 
 
(apontando o Fidalgo) 
Ele uma outra terá, 
uma outra de marfim, 
toda enfeitada de dores, 
com tantos e tais primores 
que estará fora de si... 

 
5. Literatura portuguesa: Classicismo (século XVI) 

 

 
 

5.1 A poesia lírica de Camões  

SONETO: AMOR É UM FOGO QUE ARDE SEM SE VER 

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 entre a gente;  
É nunca contentar-se e 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?  
 

 
 
 

5.2 A poesia épica de Camões  

https://www.todamateria.com.br/os-lusiadas-de-luis-de-camoes/
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Fragmento inicial da epopeia “Os lusíadas” 

 

Canto I 

 1 
AS armas e os Barões assinalados 
Que da Ocidental praia Lusitana 
Por mares nunca de antes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram; 

2 
E também as memórias gloriosas 
Daqueles Reis que foram dilatando 
A Fé, o Império, e as terras viciosas 
De África e de Ásia andaram devastando, 
E aqueles que por obras valerosas 
Se vão da lei da Morte libertando, 
Cantando espalharei por toda parte, 
Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

3 
Cessem do sábio Grego e do Troiano 
As navegações grandes que fizeram; 
Cale-se de Alexandro e de Trajano 
A fama das vitórias que tiveram; 
Que eu canto o peito ilustre Lusitano, 
A quem Neptuno e Marte obedeceram. 
Cesse tudo o que a Musa antiga canta, 
Que outro valor mais alto se alevanta. 

4 
E vós, Tágides minhas, pois criado 
Tendes em mi um novo engenho ardente, 
Se sempre em verso humilde celebrado 
Foi de mi vosso rio alegremente, 
Dai-me agora um som alto e sublimado, 
Um estilo grandíloco e corrente, 
Por que de vossas águas Febo ordene 
Que não tenham enveja às de Hipocrene. 

5 
Dai-me ũa fúria grande e sonorosa, 
E não de agreste avena ou frauta ruda, 
Mas de tuba canora e belicosa, 
Que o peito acende e a cor ao gesto muda; 
Dai-me igual canto aos feitos da famosa 
Gente vossa, que a Marte tanto ajuda; 
Que se espalhe e se cante no universo, 
Se tão sublime preço cabe em verso. 

6 
E vós, ó bem nascida segurança 
Da Lusitana antiga liberdade, 
E não menos certíssima esperança 
De aumento da pequena Cristandade; 
Vós, ó novo temor da Maura lança, 
Maravilha fatal da nossa idade, 
Dada ao mundo por Deus, que todo o mande, 
Pera do mundo a Deus dar parte grande; 

7 
Vós, tenro e novo ramo florecente 
De ũa árvore, de Cristo mais amada 
Que nenhua nascida no Ocidente, 
Cesárea ou Cristianíssima chamada 
(Vede-o no vosso escudo, que presente 
Vos amostra a vitória já passada, 
Na qual vos deu por armas e deixou 
As que Ele pera si na Cruz tomou); 

8 
Vós, poderoso Rei, cujo alto Império 
O Sol, logo em nascendo, vê primeiro, 
Vê-o também no meio do Hemisfério, 
E quando dece o deixa derradeiro; 
Vós, que esperamos jugo e vitupério 
Do torpe Ismaelita cavaleiro, 
Do Turco Oriental e do Gentio 
Que inda bebe o licor do santo Rio: 

9 
Inclinai por um pouco a majestade 
Que nesse tenro gesto vos contemplo, 
Que já se mostra qual na inteira idade, 
Quando subindo ireis ao eterno templo; 
Os olhos da real benignidade 
Ponde no chão: vereis um novo exemplo 
De amor dos pátrios feitos valerosos, 
Em versos divulgado numerosos. 

10 
Vereis amor da pátria, não movido 
De prémio vil, mas alto e quási eterno; 
Que não é prémio vil ser conhecido 
Por um pregão do ninho meu paterno. 
Ouvi: vereis o nome engrandecido 
Daqueles de quem sois senhor superno, 
E julgareis qual é mais excelente, 
Se ser do mundo Rei, se de tal gente. 

http://mym-pt.blogspot.com/2013/01/os-lusiadas-o-heroi-epico.html
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#1
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#2
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#2
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#3
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#3
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#4
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#4
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#5
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#5
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#6
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#6
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#7
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#7
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#8
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#8
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#9
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#9
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#10
http://www.alvarenga.net/canto1.htm#10
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6. Literatura britânica: Shakespeare e o teatro 
elisabetano (séc. XVI) 

 
 

HAMLET, ATO I, Cena V 

Outra parte da esplanada. 
Entram o Fantasma e Hamlet. 
 
HAMLET: Para onde me conduzes? Não darei mais um passo.  
FANTASMA: Ouve-me! 
 
HAMLET: Isso é o que desejo. 
 
FANTASMA: Já está perto o momento em que é forçoso que de 
novo me entregue às labaredas sulfúreas do tormento. 
 
HAMLET: Pobre espírito! 
 
FANTASMA: Não me lastimes; ouve com atenção o segredo que 
passo a revelar-te. 
 
HAMLET: Fala, que estou obrigado a dar-te ouvidos. 
 
FANTASMA: E também a vingar-me, após ouvires-me. 
 
HAMLET: Como!? 
 
FANTASMA: Sou a alma de teu pai, por algum tempo condenada 
a vagar durante a noite, e de dia a jejuar na chama ardente, até 
que as culpas todas praticadas em meus dias mortais sejam nas 
chamas, ao fim, purificadas. Se eu pudesse revelar-te os 
segredos do meu cárcere, as menores palavras dessa história te 
rasgariam a alma; tornar-te-iam, gelado o sangue juvenil; das 
órbitas fariam que saltassem, como estrelas, teus olhos; o 
penteado desfar-te-iam, pondo eriçados, hirtos os cabelos, 
como cerdas de iroso porco-espinho. Mas essa descrição da 
eternidade para ouvidos não é de carne e sangue. Escuta, 
Hamlet! Se algum dia amaste teu carinhoso pai... 
 
HAMLET: Ó Deus! 
 
FANTASMA: Vinga o seu assassínio estranho e torpe. 
 
HAMLET: Assassínio? 
 
FANTASMA: Sim, assassínio torpe, como todos; mas esse é 
estranho, vil e inconcebível. 
 
HAMLET: Conta-me, a fim de que eu, com asas rápidas como a 
meditaçáo ou os pensamentos de amor, possa vingar-te. 
 

FANTASMA: Acho que podes. Mais lerdo do que a espessa 
planta que nas margens do Letes apodrece, se isso não te 
abalasse. Escuta, Hamlet! Contaram que uma cobra me picara, 
quando, a dormir, eu no jardim me achava. Assim, foi ludibriado 
todo o ouvido da Dinamarca por uma notícia falsa de minha 
morte. Mas escuta, nobre mancebo! A cobra que peçonha 
lançou na vida de teu pai, agora cinge a coroa dele. 
 
HAMLET: Oh minha alma profética! Meu tio! 
 
FANTASMA: Sim, esse monstro adúltero e incestuoso. Com o 
feitiço pessoal e com presentes - ó dotes maus, ó brindes, que 
tal força tendes de sedução! - pôde a vontade da rainha 
conquistar, que parecia tão virtuosa, dobrando-a para o vício. 
Que queda, Hamlet! Do meu amor, que tinha tal pureza que 
andava a par com o voto que eu fizera no nosso casamento - a 
um miserável que em confronto comigo nada vale! 
Mas se a virtude é firme, ainda que o vício sob a forma do céu 
vá cortejá-la, a luxúria, conquanto a um anjo presa, num leito 
celestial cedo se enfara, sonhando com carniça. Mas, devagar! 
Pressinto o ar da manhã. Serei breve. Ao achar-me adormecido 
no meu jardim, na sesta cotidiana, teu tio se esgueirou por 
minhas horas de sossego, munido de um frasquinho de 
meimendro e no ouvido despejou-me o líquido leproso, cujo 
efeito de tal modo se opõe ao sangue humano, que corre pelas 
portas e caminhos do corpo, tão veloz como o mercúrio, 
fazendo coagular com vigor súbito o sangue puro e fino, como o 
leite quando o ácido o conturba. Assim, comigo: no mesmo 
instante impingens me nasceram, qual se eu fosse outro Lázaro, 
nojentas, pelo corpo macio. Adormecido, desta arte, me privou 
o irmão, a um tempo, da vida, da 
coroa e da rainha, morto na florescência dos pecados, sem 
óleos, confissão nem sacramentos, sem ter prestado contas, 
para o juízo enviado com o fardo dos meus erros. É horrível, 
sim, horrível, muito horrível! Se sentimento natural tiveres, não 
suportes tal coisa. Não consintas que o leito real da Dinamarca 
fique como catre de incesto e de luxúria. Contudo, se nesse ato 
te empenhares, não te manches. Que tua alma não conceba 
nada contra tua mãe; ao céu a entrega, e aos espinhos que o 
peito lhe compungem. Deles seja o castigo. E agora, adeus! 
Mostra-me o pirilampo da madrugada; já seu fogo inativo 
empalidece. Adeus, Hamlet! Lembra-te de mim. 
 
(Sai.) 
 
HAMLET: Legiões do céu! Ó terra! Que mais, ainda? Invocarei o 
inferno? Firme, firme, coração! Não fiqueis velhos de súbito, 
músculos; aguentai-me! Que me lembre de ti? Sim, pobre 
fantasma, sim, enquanto tiver sede a memória neste globo 
conturbado. Lembrar-me? Sim; das tábuas da memória hei de 
todas as notícias frívolas apagar, as vãs sentenças dos livros, as 
imagens, os vestígios que dos anos e a experiência aí deixaram. 
Essa tua ordem, só, há de guardar-se no volume e no livro do 
meu cérebro, sem mais escórias. Sim, pelo alto céu, ó mulher 
perniciosa! Vilão, vilão que ri! Vilão maldito! Meu canhenho... 
Preciso tomar nota que o homem pode sorrir e ser infame. Sei 
que ao menos é assim na Dinamarca. 
 
 
 
(Escreve.) 
 

http://www3.redetv.uol.com.br/blog/reinaldo/janot-se-acha-hamlet-e-e-de-como-diz-lula-o-doutor-teria-tomado-no-cobre-se-formal-fosse/
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Aí vou, meu tio. Agora minha senha vai ser: Adeus, recorda-te 
de mim. Assim jurei. 
 
HORÁCIO: (dentro) - Milorde Hamlet! 
 
MARCELO (dentro) - Príncipe! 
 
HORÁCIO (dentro) - Que o céu o ampare. 
 
MARCELO (dentro) - Amém. 
 
HORÁCIO: Olá! Olá! Senhor! 
 
HAMLET: Olá, menino! Vem, meu passarinho! (Entram Horácio e 
Marcelo.) 
 
MARCELO: Que aconteceu, senhor? 
 
HORÁCIO: Que houve, senhor? 
 
HAMLET: Extraordinário! 
 
HORÁCIO: Bom senhor, contai-nos. 
 
HAMLET: Não, que o revelaríeis. 
 
HORÁCIO: Eu, não, senhor; por Deus! 
 
MARCELO: Nem eu, tampouco. 
 
HAMLET: Que julgais? A alma humana poderia concebê-lo? 
Jurais não revelá-lo? 
 
HORÁCIO E MARCELO: Pelo céu o juramos, meu senhor. 
 
HAMLET: Não há em toda a Dinamarca um biltre que possa ser 
tratante mais chapado. 
 
HORÁCIO: Não era necessário que nos viesse do outro mundo 
um fantasma dizer isso. 
 
HAMLET: Está bem, está bem; tendes razão. Desse modo, sem 
mais formalidades, apartemos as mãos e dispersemo-nos. Vós, 
para onde os negócios e os pendores vos levarem - que todos os 
possuem, sejam quais forem. - Quanto à minha pobre parte... 
Ora vede: vou rezar. 
 
HORÁCIO: São palavras sem nexo, meu senhor. 
 
HAMLET: Em verdade, compunge-me ofender-vos. De coração. 
 
HORÁCIO: Não há ofensa, príncipe. 
 
HAMLET: Por São Patrício, há ofensa, Horácio, e grande, quanto 
à visão de há pouco. Só vos digo que é um fantasma honesto. 
Mas, quererdes saber o que passou entre mim e ele, não pode 
ser; sofreai-vos como for. E agora, bons amigos - sim, que o 
somos, companheiros de escola e de caserna - concedei-me um 
favor. 
 
HORÁCIO: Que pode ser, meu príncipe? Está feito. 
 

HAMLET: Não contar o que vistes esta noite. 
 
HORÁCIO E MARCELO: Nada diremos. 
 
HAMLET: Bem; então, jurai-o. 
 
HORÁCIO: Sob palavra de honra, serei mudo. 
 
MARCELO: Eu também; sob palavra. 
 
HAMLET: Em minha espada. 
 
HORÁCIO: Já o juramos, senhor. 
 
HAMLET: Bem, mas agora jurai sobre esta espada. 
 
FANTASMA: (em baixo): Jurai! 
 
HAMLET: Olá, garoto! Estás aí, valente. Ouvistes que da adega 
ele nos fala. Prestai o juramento. 
 
HORÁCIO: Formulai-o. 
 
HAMLET: Jamais falar de quanto presenciastes. Sobre esta 
espada 
 
FANTASMA: (em baixo): Jurai! 
 
HAMLET: Hic et ubique? Mudemos de lugar. Aqui, senhores. 
Ponde as mãos novamente sobre a espada. Não falareis jamais 
sobre o que vistes. 
Jurai por minha espada. 
 
FANTASMA: (em baixo): Jurai! 
 
HAMLET: Bravo, velha toupeira! E como furas a terra, bom 
mineiro! Ainda mais longe, meus amigos. 
 
HORÁCIO: Ó dia e noite! É estranho! 
 
HAMLET: Recebamo-lo, então, como a estrangeiro. Há muita 
coisa mais no céu e na terra, Horácio, do que sonha a nossa 
pobre filosofia. Vinde novamente. Jurai de novo, assim Deus vos 
ajude, por mais que eu me apresente sob aspecto extravagante, 
tal como em futuro é possível que eu venha a comportar-me, 
que jamais - se me virdes alguma hora cruzar assim os braços, 
ou a cabeça sacudir deste jeito, ou dizer frases sem nexo: 
"Muito bem", ou "Poderíamos se o quiséssemos", ou "Vontade 
tenho de falar", ou discursos desse gênero - mostrareis saber 
algo. Que a divina Graça e a Misericórdia vos amparem. 
 
FANTASMA: (em baixo): Jurai! 
 
HAMLET: Sossega, alma penada! E agora, amigos, com todo o 
meu amor me recomendo. E tudo o que um pobre homem 
como Hamlet possa fazer, no empenho de agradar-vos, não 
faltará, querendo-o Deus. E vamo-nos. Peço silêncio; os dedos 
sobre os lábios. Dos gonzos saiu o tempo. Maldição! Ter vindo 
ao mundo para endireitá-lo! Partamos juntos. Vamo-nos. 
 
(Saem.) 
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7. Atividades  
 

Questão 1 (Fuvest- SP)  
 
                         A borboleta 
     Cada vez que o poeta cria uma borboleta, o leitor exclama: 
“Olha uma borboleta!” O crítico ajusta os nasóculos e, ante 
aquele pedaço esvoaçante de vida, murmura: Ah!, sim, um 
lepidóptero... 
                                    Mário Quintana, Caderno H. 
nasóculos = óculos sem hastes, ajustáveis ao nariz. 
 
 Depreende-se desse fragmento que, para Mário Quintana, 
a) a crítica de poesia é meticulosa e exata quando acolhe 
   e valoriza uma imagem poética. 
b) uma imagem poética logo se converte, na visão de um 
   crítico, em um referente prosaico. 
c) o leitor e o poeta relacionam-se de maneira antagônica 
   com o fenômeno poético. 
d) o poeta e o crítico sabem reconhecer a poesia de uma 
   expressão como “pedaço esvoaçante de vida”. 
e) palavras como “borboleta” ou “lepidóptero” mostram 
   que há convergência entre as linguagens da ciência e 
   da poesia. 

 
Questão 2 (UFU)  
Assinale a afirmativa INCORRETA. 
a) Enquanto a linguagem do historiador, do cientista se define 
como denotativa, a linguagem do autor literário se define como 
conotativa. 
b) A literatura não existe fora de um contexto social, já que cada 
autor tem uma vivência social. 
c) A obra literária não permite aos leitores gerar várias ideias e 
interpretações, pois trabalha a linguagem de forma 
exclusivamente objetiva. 
d) A linguagem poética é constituída por uma estrutura 
complexa, pois acrescenta ao discurso linguístico um significado 
novo, surpreendente. 
e) Para o entendimento de um texto literário, é necessário o 
conhecimento do código linguístico e de uma pluralidade de 
códigos: retóricos, míticos, culturais, que se encontram na base 
da estrutura artístico-ideológica do texto. 

 
 
Questão 3 (ENEM)  
TEXTO I 
Leia os fragmentos abaixo para responder à questão: 

O açúcar 
O branco açúcar que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
Vejo-o puro 
e afável ao paladar 
como beijo de moça, água 
na pele, flor 
que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim. 
Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da 
mercearia. 

Este açúcar veio 
de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina. 
Este açúcar era cana 
e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 
no regaço do vale. 
Em lugares distantes, onde não há hospital 
nem escola, 
homens que não sabem ler e morrem de fome 
aos 27 anos 
plantaram e colheram a cana 
que viraria açúcar. 
Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 
e dura 
produziram este açúcar 
branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
Fonte: “O açúcar” (Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 1980, pp.227-228) 
TEXTO II 
A cana-de-açúcar 
Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil 
pelos colonizadores portugueses no século XVI. A região que 
durante séculos foi a grande produtora de cana-de-açúcar no 
Brasil é a Zona da Mata nordestina, onde os férteis solos de 
massapé, além da menor distância em relação ao mercado 
europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. 
Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São 
Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Além de produzir o açúcar, que em parte é exportado e 
em parte abastece o mercado interno, a cana serve também 
para a produção de álcool, importante nos dias atuais como 
fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos canaviais 
no Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada ao uso do 
álcool como combustível. 
Com relação aos textos I e II, assinale a opção incorreta: 

a) No texto I, em lugar de apenas informar sobre o real, ou de 
produzi-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como 
um meio de refletir e recriar a realidade. 

b) No texto II, de expressão não literária, o autor informa o 
leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, os lugares onde é 
produzida, como teve início seu cultivo no Brasil, etc. 

c) O texto I parte de uma palavra do domínio comum – açúcar – 
e vai ampliando seu potencial significativo, explorando recursos 
formais para estabelecer um paralelo entre o açúcar – branco, 
doce, puro – e a vida do trabalhador que o produz – dura, 
amarga, triste. 

d) No texto I, a expressão literária desconstrói hábitos de 
linguagem, baseando sua recriação no aproveitamento de novas 
formas de dizer. 

e) O texto II não é literário porque, diferentemente do literário, 
parte de um aspecto da realidade, e não da imaginação. 

Questão 4 (ENEM)  

É água que não acaba mais 
Dados preliminares divulgados por pesquisadores da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) apontaram o Aquífero 
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Alter do Chão como o maior depósito de água potável do 
planeta. Com volume estimado em 86 000 quilômetros cúbicos 
de água doce, a reserva subterrânea está localizada sob os 
estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água 
será suficiente para abastecer a população mundial durante 500 
anos, diz Milton Matta, geólogo da UFPA. Em termos 
comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de 
água do Aquífero Guarani (com 45 000 quilômetros cúbicos). Até 
então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, 
distribuída por Brasa, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Época. Nº623. 26 abr. 2010. 
Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, 
apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por 
uma universidade brasileira. Nessa situação específica de 
comunicação, a função referencial da linguagem predomina, 
porque o autor do texto prioriza 

a) as suas opiniões, baseadas em fatos.    

b) os aspectos objetivos e precisos.    

c) os elementos de persuasão do leitor.    

d) os elementos estéticos na construção do texto.    

e) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. 

 

Questão 5 Sobre as características da linguagem não literária, 
estão corretas as alternativas: 

I. Diferentemente do que acontece com os textos literários, nos 
quais há uma preocupação com o objeto linguístico e também 
com o estilo, os textos não literários apresentam características 
bem delimitadas para que possam cumprir sua principal missão, 
que é, na maioria das vezes, a de informar. 

II. Apresenta características como a variabilidade, a 
complexidade, a conotação, a multissignificação e a liberdade 
de criação.  

III. A linguagem não literária faz da linguagem um objeto 
estético, e não meramente linguístico, ao qual podemos inferir 
significados de acordo com nossas singularidades e 
perspectivas. É comum na linguagem não literária o emprego da 
conotação, de figuras de linguagem e figuras de construção, 
além da subversão à gramática normativa. 

IV. Na linguagem não literária, a informação será repassada de 
maneira a evitar possíveis entraves para a compreensão da 
mensagem. No discurso não literário, as convenções prescritas 
na gramática normativa são adotadas. 

V. A linguagem não literária pode ser encontrada na prosa, em 
narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no 
romance e também em verso, no caso dos poemas. 

a) I e IV. 
b) II, III e V. 
c) I, III e IV. 
d) I e V. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
Questão 6 (UFSCar) 
Soneto de fidelidade (Vinicius de Moraes) 
 
De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 
E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
  
Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinicius de Moraes, 
delineia-se a ideia de que o poeta 

a) não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas. 

b) acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível 
apaixonar-se por outra e trocar de amor. 

c) entende que somente a morte é capaz de findar com o amor 
de duas pessoas. 

d) concebe o amor como um sentimento intenso a ser 
compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. 

e) vê, na angústia causada pela ideia da morte, o impedimento 
para as pessoas se entregarem ao amor. 

Questão 7. Sobre o gênero lírico, estão corretas, exceto: 

a) Gênero marcado pela subjetividade dos textos. Presença de 
um eu lírico que manifesta e expõe seus sentimentos e sua 
percepção acerca do mundo. 

b) As mais conhecidas estruturas formais do gênero lírico são a 
elegia, o soneto, o hino, a sátira, o idílio, a écloga e o epitalâmio. 

c) São longos poemas narrativos em que um acontecimento 
histórico protagonizado por um herói é celebrado. 

d) Nota-se, no gênero lírico, a predominância de pronomes e 
verbos na 1ª pessoa e a exploração da musicalidade das 
palavras. 

e) Os poemas do gênero lírico podem apresentar forma livre ou 
estruturas formais. 

 

Questão 8.  
Leia os fragmentos abaixo para responder à questão: 
I. 
“A serena, amorosa Primavera,  
O doce autor das glórias que consigo,  
A Deusa das paixões e de Citera;  
 
Quanto digo, meu bem, quanto não digo,  
Tudo em tua presença degenera.  
Nada se pode comparar contigo (...)”.  
Nada se Pode Comparar Contigo - Bocage 
II. 
Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida 

(mortífera!, que tantas dores trouxe aos Aqueus 
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e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, 

ficando seus corpos como presa para cães e aves 

5 de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus), 

desde o momento em que primeiro se desentenderam 

o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. 

Ilíada - Homero 
III. 
MADAME CLESSI – Deixa o homem! Como foi que você soube 
do meu nome? 
ALAÍDE – Me lembrei agora! (noutro tom) Ele está-me olhando. 
(noutro tom, ainda) Foi uma conversa que eu ouvi quando a 
gente se mudou. No dia mesmo, entre papai e mamãe. Deixe eu 
me recordar como foi... 
Já sei! Papai estava dizendo: “O negócio acabava...” 

(Escurece o plano da alucinação. Luz no plano da memória. 
Aparecem pai e mãe de Alaíde.) 

PAI (continuando a frase) – “...numa orgia louca.” 
MÃE – E tudo isso aqui? 
PAI – Aqui, então?! 
MÃE – Alaíde e Lúcia morando em casa de Madame Clessi. Com 
certeza, é no quarto de Alaíde que ela dormia. O melhor da 
casa! 
PAI – Deixa a mulher! Já morreu! 
MÃE – Assassinada. O jornal não deu? 
PAI – Deu. Eu ainda não sonhava conhecer você. Foi um crime 
muito falado. Saiu fotografia. 
MÃE – No sótão tem retratos dela, uma mala cheia de roupas. 
Vou mandar botar fogo em tudo. 
PAI – Manda. 
Vestido de noiva – Nelson Rodrigues 
IV. 

“ (…) Ele gostava de matar, por seu miúdo regozijo. Nem 
contava valentias, vivia dizendo que não era mau. Mas, outra 
vez, quando um inimigo foi pego, ele mandou: – “Guardem 
este.” Sei o que foi. Levaram aquele homem, entre as árvores 
duma capoeirinha, o pobre ficou lá, nhento, amarrado na 
estaca. O Hermógenes não tinha pressa nenhuma, estava 
sentado, recostado. A gente podia caçar a alegria pior nos olhos 
dele. Depois dum tempo, ia lá, sozinho, calmoso? Consumia 
horas, afiando a faca (...)”. 

Grande Sertão: Veredas – João Guimarães Rosa 
Os fragmentos acima representam, respectivamente, os 
seguintes gêneros: 

a) épico – lírico – dramático – narrativo. 
b) lírico – épico – dramático – narrativo. 
c) narrativo – dramático – épico – lírico. 
d) lírico – épico – narrativo – dramático. 
e) dramático – narrativo – lírico – épico. 

 
 
Questão 9 (Enem)  
Gênero dramático é aquele em que o artista usa como 
intermediária entre si e o público a representação. A palavra 
vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, 
pois, uma composição literária destinada à apresentação por 
atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto 
dramático é complementado pela atuação dos atores no 

espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, 
caracterizada: 1) pela presença de personagens que devem estar 
ligados com lógica uns aos outros e à ação; 2) pela ação 
dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos 
dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens 
encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem 
composta de exposição, conflito, complicação, clímax e 
desfecho; 3) pela situação ou ambiente, que é o conjunto de 
circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação; 
4) pelo tema, ou seja, a ideia que o autor (dramaturgo) deseja 
expor, ou sua interpretação real por meio da representação. 

COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1973. (Adaptado.) 

Considerando o texto e analisando os elementos que 
constituem um espetáculo teatral, conclui-se que: 

a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um 
fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua 
concepção de forma coletiva. 

b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e 
construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente 
do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. 

c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros 
textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, 
notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. 

d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na 
comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão 
verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do 
teatro até os dias atuais. 

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem 
do processo de produção/recepção do espetáculo teatral, já que 
se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas 
posteriormente à cena teatral. 

 

Questão 10. Leia o poema narrativo de Manuel Bandeira: 

POEMA TIRADO DE UMA NOTÍCIA DE JORNAL 
João Gostoso era carregador de feira-livre e morava 
no morro da Babilônia num barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e 
morreu afogado. 
De acordo com as suas características, o poema pode ser 
classificado como um texto 

a) lírico. 
b) épico 
c) narrativo. 
d) dramático. 

 

Questão 11. São características do gênero dramático: 

I. Representa sentimentos e emoções a partir da expressão 
individual e subjetiva. Nos textos dramáticos há a 
predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a 
exploração da musicalidade das palavras. 
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II. Nos textos dramáticos o poeta despoja-se do seu “eu” 
sentimental para atirar-se na direção dos acontecimentos que o 
rodeiam. O amor é uma temática, mas na narrativa dramática 
ele é abordado em episódios isolados. 

III. Os textos dramáticos são produzidos para serem 
representados, pois a voz narrativa está entregue às 
personagens, que contam a história por meio de diálogos ou 
monólogos sem mediação do narrador. 

IV. O auto, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa 
integram-se ao gênero dramático. 

a) III e IV estão corretas. 
b) I e III estão corretas. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e IV estão corretas. 
e) II, III e IV estão corretas. 

 
Questão 12 (Mackenzie - 2005) 
Assinale a afirmativa correta com relação ao Trovadorismo. 

Texto I 
Ondas do mar de Vigo, 

se vistes meu amigo! 

E ai Deus, se verrá cedo! 

Ondas do mar levado, 

se vistes meu amado! 

E ai Deus, se verrá cedo! 

 
Martim Codax 
Obs.: verrá = virá levado = agitado. 
 
Texto II 
1. Me sinto com a cara no chão, mas a verdade precisa ser dita 
ao 

2. menos uma vez: aos 52 anos eu ignorava a admirável forma 
lírica da 

3. canção paralelística (...). 

4. O “Cantar de amor” foi fruto de meses de leitura dos 
cancioneiros. 

5. Li tanto e tão seguidamente aquelas deliciosas cantigas, que 
fiquei 

6. com a cabeça cheia de “velidas” e “mha senhor” e “nula ren”; 

7. sonhava com as ondas do mar de Vigo e com romarias a San 
Servando. 

8. O único jeito de me livrar da obsessão era fazer uma cantiga. 

 
Manuel Bandeira 
a) Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a 
exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres 
camponesas. 

b) Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a 
transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica. 

c) Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade 
Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em 
que alcançou níveis estéticos insuperáveis. 

d) Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função 
de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a 
memorização, já que as composições eram transmitidas 
oralmente. 

e) Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse 
estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos 
greco-romanos 

 
Questão 13  (Mackenzie – SP) 
Assinale a alternativa incorreta a respeito do Trovadorismo em 
Portugal. 

a) Durante o Trovadorismo, ocorreu a separação entre poesia e 
a música. 

b) Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou 
coletâneas que receberam o nome de cancioneiros. 

c) Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre o 
senhor e vassalo na sociedade feudal: distância e extrema 
submissão. 

d) Nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto 
de vista feminino. 

e) A influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas 
de amor galego-portuguesas. 

 

Questão 14 Sobre as principais características do Trovadorismo, 
estão corretas: 

I. Primeiro movimento literário da língua portuguesa, o 
Trovadorismo surgiu em um período no qual a escrita era pouco 
difundida, por esse motivo, os poetas transmitiam suas poesias 
oralmente, na maioria das vezes cantando-as. 

II. Foi marcado pela transição do mundo medieval para o mundo 
moderno, conduzindo as artes ao Renascimento cultural. Na 
literatura, deu-se a consolidação da prosa historiográfica, do 
teatro e da poesia palaciana. 

III. Os primeiros textos da literatura portuguesa receberam o 
nome de cantigas, tradicionalmente divididas em cantigas de 
amor, de amigo, escárnio e maldizer, representadas por nomes 
como Dom Duarte, Dom Dinis, Paio Soares de Taveirós, João 
Garcia de Guilhade, Aires Nunes, entre outros. 
IV. Inspirado na cultura clássica greco-latina, o Trovadorismo foi 
marcado pela introdução de novos gêneros literários, entre eles 
os romances de cavalaria e a literatura de viagens.  

V. Os poetas do Trovadorismo pertenciam à nobreza ou ao clero 
e, além da letra, criavam também a música das composições 
que executavam para o seleto público das cortes. 

a) III e IV. 
b) I, II e V. 
c) III, IV e V. 
d) I, III e V. 
e) III e IV. 
 
Peguntar-vos quero por Deus 

Senhor fremosa, que vos fez 

mesurada e de bon prez, 

que pecados forom os meus 
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que nunca tevestes por ben 

de nunca mi fazerdes ben. 

  

Pero sempre vos soub' amar, 

des aquel dia que vos vi, 

mays que os meus olhos em mi, 

e assy o quis Deus guisar, 

que nunca tevestes por ben 

de nunca mi fazerdes ben. 

  

Des que vos vi, sempr' o mayor 

ben que vos podia querer 

vos quigi, a todo meu poder, 

e pero quis Nostro Senhor 

que nunca tevestes por ben 

de nunca mi fazerdes ben. 

  

Mays, senhor, ainda com ben 

se cobraria ben por bem. 

Dom Dinis 
Notas de tradução: 

Senhor: senhora. 
Fremosa: formosa, 
bonita. 
Mesurada: comedida. 
Bon prez: honrada. 
Foron: foram. 
Pero: já que, porém. 
Des: desde. 

Mays: mais. 
Mi: mim. 
Assy: assim. 
Guisar: decidir, preparar. 
Quigi: dei, dediquei. 
A todo meu poder: de 
todo meu coração. 

 

Questão 15 Na cantiga de Dom Dinis, predominam as 
características de uma 

a) cantiga de amigo 
b) cantiga de maldizer 
c) cantiga de escárnio 
d) cantiga de amor 

 
Questão 16 (UFES) 

 A imagem do “Homem Vitruviano” é uma representação 
elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci e exprime 
o antropocentrismo e a harmonia das formas que 
caracterizaram as obras artísticas do período renascentista. 
Sobre o renascimento, não é correto afirmar que: 

a) um dos seus principais fundamentos intelectuais foi o 
Humanismo, concepção segundo a qual o homem deveria ser 
valorizado como o epicentro do mundo e da história, como 
havia ocorrido na Antiguidade Clássica. 

b) o estudo do homem e da natureza, nesse período, 
fundamentava-se no espírito crítico, o que possibilitou o 

desenvolvimento do pensamento científico, como se comprova 
na defesa da teoria heliocêntrica por Nicolau de Cusa e Nicolau 
Copérnico. 

c) os homens da época tenderam a valorizar a produção artística 
e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a 
egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que estas guardavam 
com a história hebraica descrita na Bíblia. 

d) um dos seus maiores expoentes foi Leonardo da Vinci, um 
modelo do intelectual renascentista, pelo fato de se ter 
dedicado a múltiplas áreas do conhecimento, como, por 
exemplo, à Anatomia, à Física e à Botânica, além de à Pintura. 

e) o termo “Renascimento” designa uma modalidade de 
expressão intelectual urbana e burguesa originária da Península 
Itálica, que se constituiu a partir do sincretismo entre a Cultura 
Clássica e a tradição judaico-critã. 

 

Questão 17  (UNAMA/PA) 

 “Humanismo é uma palavra inventada no século XIX para 
descrever o programa de estudos, e seu condicionamento de 
pensamento e expressão, que era conhecido desde o final do 
século XV”. HALE, John. Dicionário do renascimento italiano. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. p. 187. De acordo com o 
trecho anterior, e por meio de seus estudos históricos, é correto 
afirmar que o programa humanista: 

a) Era encabeçado por reis e papas (os mecenas), os quais 
auxiliavam, humanitariamente, os artistas do século XIX a 
compreender as formas artísticas do Renascimento. 

b) Atrelava-se ao modo de pensar renascentista, no qual o 
homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção 
do conhecimento mundano. 

c) Era marcado por uma valorização de temas naturalistas, 
opondo-se aos temas religiosos e sua ligação e proximidade 
com a Igreja católica e a protestante do século XIX. 

d) Constituía-se por uma aproximação com o mundo grego e 
romano, valorizando o equilíbrio das formas e proporções, num 
exemplo de arte barroca (humanista) do século XV. 

e) A valorização de ideias como a coletividade e a expropriação 
da propriedade privada. 

 

Questão 18 É característica fundamental do Humanismo a 
valorização do corpo humano. Isso pode ser observado, no 
contexto dos séculos XV e XVI, nas: 

a) estruturas das catedrais góticas. 

b) obras dos artesãos das corporações de ofício. 

c) seitas sincréticas, como a maçonaria. 

d) obras dos pintores e escultores renascentistas. 

e) aulas de filosofia escolástica. 

Questão 19 Além dos temas cristãos, herdados da Idade Média, 
o humanismo incorporou decisivamente outros elementos, que 
foram: 

a) os elementos da cultura persa. 

b) os elementos da cultura clássica, grega e romana. 
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c) os fundamentos teológicos dos heréticos, como os de 
Marcião. 

d) as estruturas do pensamento de Confúcio. 

e) as estruturas do pensamento de Buda. 

 
Questão 20 (FUVEST) 
Indique a afirmação correta sobre o Auto da Barca do Inferno, 
de Gil Vicente: 
 
a) É intricada a estruturação de suas cenas, que surpreendem o 
público com a inesperado de cada situação. 
b) O moralismo vicentino localiza os vícios, não nas instituições, 
mas nos indivíduos que as fazem viciosas. 
c) É complexa a critica aos costumes da época, já que o autor 
primeiro a relativizar a distinção entre Bem e o Mal. 
d) A ênfase desta sátira recai sobre as personagens populares 
mais ridicularizadas e as mais severamente punidas. 
e) A sátira é aqui demolidora e indiscriminada, não fazendo 
referência a qualquer exemplo de valor positivo. 
 
 
Questão 21 (FUVEST)  
Diabo, Companheiro do Diabo, Anjo, Fidalgo, Onzeneiro, Parvo, 
Sapateiro, Frade, Florença, Brígida Vaz, Judeu, Corregedor, 
Procurador, Enforcado e Quatro Cavaleiros são personagens do 
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. 
 
Analise as informações abaixo e selecione a alternativa 
incorreta cujas características não descrevam adequadamente a 
personagem. 
 
a) O Onzeneiro idolatra o dinheiro, é agiota e usurário; de tudo 
que juntara, nada leva para a morte, ou melhor, leva a bolsa 
vazia. 
b) O Frade representa o clero decadente e é subjugado por suas 
fraquezas: mulher e esporte; leva a amante e as armas de 
esgrima. 
c) O Diabo, capitão da barca do inferno, é quem apressa o 
embarque dos condenados; é dissimulado e irônico. 
d) O Anjo, capitão da barca do céu, é quem elogia a morte pela 
fé; é austero e inflexível. 
e) O Corregedor representa a justiça e luta pela aplicação 
integra e exata das leis; leva papéis e processos. 
 
Questão 22  

O Classicismo é a face literária do Renascimento, movimento de 
renovação científica, artística e cultural que marcou o fim da 
Idade Média e o nascimento da Idade Moderna na Europa. Teve 
início em 1527, e suas principais características foram o culto 
aos valores universais – o Belo, o Bem, a Verdade e a Perfeição 
– e a preocupação com a forma. Tais valores aproximaram o 
Classicismo de duas escolas posteriores. São elas: 

a) Barroco e Simbolismo; 

b) Arcadismo e Parnasianismo; 

c) Romantismo e Modernismo; 

d) Trovadorismo e Humanismo; 

e) Realismo e Naturalismo. 

 

Questão 23  (FGV-SP) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação 
seguinte: 

O movimento desenvolveu-se no apogeu político de Portugal; 
consiste numa concepção artística baseada na imitação dos 
modelos clássicos gregos e latinos. Nele, o pensamento lógico 
predomina sobre a emoção, e a estrutura da composição 
poética obedece a formas fixas, com a introdução da medida 
nova, que convive com a medida velha das formas tradicionais. 

Trata-se do: 

a) Modernismo. 

b) Barroco. 

c) Romantismo. 

d) Classicismo. 

e) Realismo. 

 

Questão 24  

Leia o soneto de Luís Vaz de Camões para responder à questão: 

Alma minha gentil, que te partiste 
Alma minha gentil, que te partiste 
Tão cedo desta vida, descontente, 
Repousa lá no Céu eternamente, 
E viva eu cá na terra sempre triste. 
Se lá no assento etéreo, onde subiste, 
Memória desta sida se consente, 
Não te esqueças daquele amor ardente 
Que já nos olhos meus tão puro viste. 
E se vires que pode merecer-te 
Alguma cousa a dor que me ficou 
Da mágoa, sem remédio, de perder-te, 
Roga a Deus, que teus anos encurtou, 
Que tão cedo de cd me leve a ver-te, 
Quão cedo de meus olhos te levou. 
Luís Vaz de Camões, in "Sonetos" 
No poema de Camões, podemos perceber algumas 
características do Classicismo. São elas: 

a) equilíbrio entre os transes existenciais do poeta com a 
disciplina clássica: emoção e razão, expressão pessoal e 
imitação são concebidas por meio de uma dicção sóbria, 
contida, mas nem por isso menos comovente. No poema 
também podemos perceber que, embora o homem sempre 
queira atingir o ideal e a perfeição, ele sempre encontra em seu 
caminho a restrição imposta pela própria condição humana. 

b) o assunto principal do poema é o sofrimento amoroso do eu 
lírico perante uma mulher idealizada e distante. Há uma 
ambientação aristocrática da corte e uma forte influência 
provençal na lírica camoniana. 

c) predomínio da musicalidade e grande influência da tradição 
oral ibérica. O assunto principal do poema é o lamento da moça 
cujo namorado partiu. Os paralelismos semânticos, o refrão, 
reiterações e estribilho estão presentes em seus versos: esses 
elementos tinham como finalidade facilitar a memorização do 
texto para que ele fosse cantado. 
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d) O poema de Camões é marcado por uma linguagem 
rebuscada, permeada por figuras de linguagem de difícil 
compreensão. Seu tema principal é a luta entre classes sociais e 
as crises religiosas. 

 

Questão 25  

Sobre o poema Os Lusíadas, é incorreto afirmar que: 

a) quando a ação do poema começa, as naus portuguesas estão 
navegando em pleno Oceano Índico,portanto no meio da 
viagem; 
b) na Invocação, o poeta se dirige às Tágides, ninfas do rio Tejo; 
c) na ilha dos Amores, após o banquete, Tétis conduz o capitão 
ao ponto mais alto da ilha, onde lhe descenda a "máquina do 
mundo"; 
d) tem como núcleo narrativo a viagem de Vasco da Gama, a fim 
de estabelecer contato marítimo com as Índias; 
e) é composto em sonetos decassílabos, mantendo em 1.102 
estrofes o mesmo esquemas de rimas. 

 
Questão 26 (FUVEST) Leia os versos transcritos de Os lusíadas, 
de Camões, para responder ao teste. 

Tu, só tu, puro Amor, com força crua, 
Que os corações humanos tanto obriga, 
Deste causa à molesta morte sua, 
Como se fora pérfida inimiga. 
Se dizem, fero Amor, que a sede tua 
Nem com lágrimas tristes se mitiga, 
É porque queres, áspero e tirano, 
Tuas aras banhar em sangue humano. 

Assinale a afirmação incorreta em relação aos versos 
transcritos: 

a) A apóstrofe inicial da estrofe introduz um discurso 
dissertativo a respeito da natureza do sentimento amoroso. 
b) O amor é compreendido como uma força brutal contra a qual 
o ser humano não pode oferecer resistências. 
c) A causa da morte de Inês é atribuída ao amor desmedido que 
subjugou completamente a jovem. 
d) A expressão "se dizem" indica ser senso comum a idéia que 
brutalidade faz parte do sentimento amoroso. 
e) Os versos associam a causa da morte de Inês não só à força 
cruel do amor, mas também aos perigosos riscos que a jovem 
inimiga representava para o rei. 

Questão 27  

  
SANZIO, R. (1483-1520) - A mulher com o unicórnio. Roma, 
Galleria Borghese. Crédito: Reprodução 
 
 
LXXVIII (Camões, 1525?-1580)  
 
Leda serenidade deleitosa,  
Que representa em terra um paraíso;  
Entre rubis e perlas doce riso;  
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa;  
Presença moderada e graciosa,  
Onde ensinando estão despejo e siso  
Que se pode por arte e por aviso,  
Como por natureza, ser fermosa;  
Fala de quem a morte e a vida pende,  
Rara, suave; enfi m, Senhora, vossa;  
Repouso nela alegre e comedido:  
Estas as armas são com que me rende  
E me cativa Amor; mas não que possa  
Despojar-me da glória de rendido.  
 
(CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008)  
 
 
Questão: A pintura e o poema, embora sendo produtos de 
duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo 
contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos:  
a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio 
presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema.  
b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e 
na variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos 
do poema.  
c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela 
sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão 
e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema.  
d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher 
como base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos 
usados no poema.  
e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela 
emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expressão 
da moça e pelos adjetivos do poema.  
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