
 

 

 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES: 

 
Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Vem um Sapateiro com seu avental e carregado de formas, 
chega ao 1batel infernal, e diz: 
Hou da barca! 
Diabo – Quem vem aí? 
Santo sapateiro honrado, 
como vens tão carregado? 
Sapateiro – Mandaram-me vir assi... 
Mas para onde é a viagem? 
Diabo – Para a terra dos danados. 
Sapateiro – E os que morrem confessados 
onde têm sua passagem? 
Diabo – Não cures de mais linguagem! 
que esta é tua barca, esta! 
Sapateiro – Renegaria eu da festa 
e da barca e da barcagem! 
Como poderá isso ser, confessado e comungado? 
Diabo – Tu morreste excomungado, 
não no quiseste dizer. 
Esperavas de viver; 
calaste dez mil enganos, 
tu roubaste bem trinta anos 
o povo com teu mister. 
Embarca, pobre de ti, 
que há já muito que te espero! 
Sapateiro – Pois digo-te que não quero! 
Diabo – Que te pese, hás de ir, si, si! 

(Gil Vicente. Auto da Barca do Inferno. Adaptado.) 
 
1batel: pequena embarcação.  
 
01. (Famema 2020) Na situação apresentada, o sapateiro  

a) espanta-se com a ideia de ir para o inferno, mas o diabo admite que não pode levá-lo por ter sido um 
homem cristão em vida.    

b) opõe-se à ideia de ir para o inferno, alegando que fora religioso em vida, mas o diabo o relembra dos 
pecados cometidos.     

c) mostra entusiasmo por seguir na embarcação do diabo e reconhece que, mesmo tendo sido religioso, 
acha justa a punição.    

d) sujeita-se à ordem do diabo e toma lugar em sua embarcação, com a esperança de que sua disposição 
para o trabalho ainda possa salvá-lo.     

e) confronta o diabo, considerando que este possa se intimidar ao descobrir que fora um homem religioso 
em vida.     

  
02. (Famema 2020) O texto transcrito de Gil Vicente assume caráter  

a) moralizante, uma vez que traz explícita crítica aos costumes do personagem.    
b) educativo, pois o personagem reconhece seu erro e, ao final, é perdoado.    
c) humorístico, com intenção de entreter mais do que condenar comportamentos.    
d) doutrinário, considerando a devoção do personagem à religião quando em vida.    
e) edificante, já que o comportamento do personagem se torna exemplo a seguir.     
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03. (G1 - ifsp 2017)  Leia as estrofes abaixo, que se referem a uma peça teatral de Gil Vicente. 
 
[...] 
 
Renego deste lavrar 
E do primeiro que o usou; 
Ó diabo que o eu dou, 
Que tão mau é d’aturar. 
Oh Jesus! Que enfadamento, 
E que raiva e que tormento, 
Que cegueira, e que canseira! 
Eu hei de buscar maneira 
D’algum outro aviamento. 

 
Coitada, assi hei de estar 
Encerrada nesta casa 
Como panela sem asa, 
Que sempre está num lugar? 
E assi hão de ser logrados 
Dous dias amargurados, 
Que eu possa durar viva? 
E assim hei de estar cativa 
Em poder de desfiados? 
 
[...] 

 
Assinale a alternativa correta acerca da obra a que estas estrofes pertencem.  
a) As estrofes apresentadas referem-se à peça teatral Auto da Barca do Purgatório, em que a 

personagem principal é encarregada de conduzir as almas ao destino apropriado, após a morte. Pode-
se observar que, nesta obra, a característica do Humanismo predominante é o antropocentrismo.    

b) As estrofes apresentadas referem-se à peça teatral Auto da Barca do Inferno; as cenas ocorrem à 
margem de um rio, onde estão ancorados dois barcos: um é dirigido por um anjo e o outro é dirigido 
pelo diabo. Pode-se depreender que esta obra apresenta uma característica bem marcante do 
Humanismo: as decisões do homem prevalecem e o indivíduo possui em vida livre-arbítrio.    

c) Farsa de Inês Pereira é o título dado à peça, cujas estrofes foram apresentadas. Esta peça, 
considerada a mais humanista de Gil Vicente, retrata o comportamento amoral da degradante 
sociedade da época; os versos correspondem às falas de Inês, uma moça insatisfeita ao se ocupar das 
prendas domésticas.    

d) O nome da peça cujas estrofes foram apresentadas é Breve sumário da história de Deus, obra em que 
Gil Vicente reafirma a certeza quanto à existência do inferno e ressalta uma importante característica 
do Humanismo: a demonstração da figura humana e suas expressões.    

e) As estrofes apresentadas foram extraídas da seguinte obra de Gil Vicente: O velho da horta, peça de 
enredo, na qual se desenvolve uma ação contínua e encadeada em torno de um episódio extraído da 
vida real, em que a individualidade, característica do Humanismo, é valorizada.    

  
04. (G1 - ifsp 2016)  Considere o trecho para responder à questão. 
 

No final do século XV, a Europa passava por grandes mudanças provocadas por invenções como a bússola, 
pela expansão marítima que incrementou a indústria naval e o desenvolvimento do comércio com a 
substituição da economia de subsistência, levando a agricultura a se tornar mais intensiva e regular. Deu-
se o crescimento urbano, especialmente das cidades portuárias, o florescimento de pequenas indústrias e 
todas as demais mudanças econômicas do mercantilismo, inclusive o surgimento da burguesia. 
 
Tomando-se por base o contexto histórico da época e os conhecimentos a respeito do Humanismo, marque 
(V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa correta. 
(   ) O Humanismo é o nome que se dá à produção escrita e literária do final da Idade Média e início da 

moderna, ou seja, parte do século XV e início do XVI.  
(   ) Fernão Lopes é um importante prosador do Humanismo português. Destacam-se entre suas obras: 

Crônica Del-Rei D. Pedro I, Crônica Del-Rei Fernando e Crônica de El-Rei D. João.  
(   ) Gil Vicente é um importante autor do teatro português e suas principais obras são: Auto da Barca do 

Inferno e Farsa de Inês Pereira.  
(   ) Gil Vicente é um autor não reconhecido em Portugal, em virtude de sua prosa e documentação 

histórica não participarem da cultura portuguesa.  
a) V, V, V, F.    
b) V, F, V, V.    
c) F, V, V, F.    
d) V, V, F, F.    
e) V, F, F, V.    



Exercícios Complementares 
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05. (G1 - ifsp 2016)  Leia o texto abaixo, um trecho do Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, para assinalar 
a alternativa correta no que se refere à obra desse autor e ao Humanismo em Portugal. 
Nota: foram feitas pequenas alterações no trecho para facilitar a leitura. 

 
Vem um Frade com uma Moça pela mão, e um 1broquel e uma espada na outra, e um 1casco debaixo do 
2capelo; e, ele mesmo fazendo a baixa, começou de dançar, dizendo: 

 
FRADE Tai-rai-rai-ra-rã; ta-ri-ri-rã; 

ta-rai-rai-rai-rã; tai-ri-ri-rã: tã-tã; 
ta-ri-rim-rim-rã. Huhá! 

DIABO Que é isso, padre?! Que vai lá? 
FRADE Deo gratias! Sou cortesão. 
DIABO Sabes também o tordião? 
FRADE Por que não? Como ora sei! 
DIABO Pois entrai! Eu tangerei 

e faremos um serão. 
Essa dama é ela vossa? 

FRADE Por minha a tenho eu, 
e sempre a tive de meu 

DIABO 
 

Fizestes bem, que é formosa! 
E não vos punham lá 3grosa 
no vosso convento santo? 

FRADE E eles fazem outro tanto! 
DIABO Que cousa tão preciosa... 

Entrai, padre reverendo! 
FRADE Para onde levais gente? 
DIABO Pera aquele fogo ardente 

que não temestes vivendo. 
FRADE Juro a Deus que não te entendo! 

E este hábito não me vale? 
DIABO Gentil padre mundanal, 

a Belzebu vos encomendo! 
 

1broquel e casco – respectivamente, escudo e armadura para cabeça – são elementos por meio dos quais o 
autor descreve o frade. 
2capelo – chapéu ou capuz usado pelos religiosos. 
3pôr grosa – censurar.  

 
a) O destino do frade é exemplar no que se refere à principal característica da obra de Gil Vicente: a 

crítica severa, de sabor renascentista, à Igreja Católica, de cuja moral se distancia a obra do 
dramaturgo.    

b) A proposta do teatro vicentino alegórico – especialmente a Trilogia das Barcas – era a montagem de 
peças complexas, de linguagem rebuscada, distante do falar popular, para criticar, nos termos da 
moral medieval, os homens do povo.    

c) A imagem cômica, mas condenável, de um frade que canta, dança e namora, trazendo consigo uma 
dama, é exemplo cabal do pressuposto das peças de Gil Vicente de que, rindo, é possível corrigir os 
costumes.    

d) O frade terá como destino o inferno porque é homem “mundanal”, ligado aos gozos do mundo 
material, em cujo pano de fundo percebe-se o sistema de valores do homem medieval, para o qual não 
há salvação após a morte.    

e) O sistema de valores que pode ser entrevisto nas peças de Gil Vicente, e especialmente no Auto da 
Barca do Inferno, revela uma mentalidade avessa aos valores da Idade Média.    

  
06. (Unicamp 2012)  Os excertos abaixo foram extraídos do Auto da barca do inferno, de Gil Vicente. 
 

(...) FIDALGO: Que leixo na outra vida  
quem reze sempre por mi.  
DIABO: (...) E tu viveste a teu prazer,  
cuidando cá guarecer  
por que rezem lá por ti!...(...)  
ANJO: Que querês?  
FIDALGO: Que me digais,  
pois parti tão sem aviso,  
se a barca do paraíso  
é esta em que navegais.  
ANJO: Esta é; que me demandais?  
FIDALGO: Que me leixês embarcar.  
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sô fidalgo de solar,  
é bem que me recolhais.  
ANJO: Não se embarca tirania  
neste batel divinal.  
FIDALGO: Não sei por que haveis por mal  
Que entr’a minha senhoria. 
 
ANJO: Pera vossa fantesia  
mui estreita é esta barca.  
FIDALGO: Pera senhor de tal marca  
nom há aqui mais cortesia? (...)  
ANJO: Não vindes vós de maneira  
pera ir neste navio.  
Essoutro vai mais vazio:  
a cadeira entrará  
e o rabo caberá  
e todo vosso senhorio.  
Vós irês mais espaçoso  
com fumosa senhoria,  
cuidando na tirania  
do pobre povo queixoso;  
e porque, de generoso,  
desprezastes os pequenos,  
achar-vos-eis tanto menos  
quanto mais fostes fumoso. (…) 
 
SAPATEIRO: (...) E pera onde é a viagem?  
DIABO: Pera o lago dos danados.  
SAPATEIRO: Os que morrem confessados,  
onde têm sua passagem?  
DIABO: Nom cures de mais linguagem!  
Esta é a tua barca, esta!  
(...) E tu morreste excomungado:  
não o quiseste dizer.  
Esperavas de viver,  
calaste dous mil enganos...  
tu roubaste bem trint'anos  
o povo com teu mester. (...)  
SAPATEIRO: Pois digo-te que não quero!  
DIABO: Que te pês, hás-de ir, si, si!  
SAPATEIRO: Quantas missas eu ouvi,  
não me hão elas de prestar?  
DIABO: Ouvir missa, então roubar,  
é caminho per'aqui. 

(Gil Vicente, Auto da barca do inferno, em Cleonice Berardinelli (org.), Antologia do teatro de Gil Vicente. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 
Brasília: INL, 1984, p. 57-59 e 68-69.) 

 
a) Por que razão específica o fidalgo é condenado a seguir na barca do inferno? E o sapateiro?  
b) Além das faltas específicas desses personagens, há uma outra, comum a ambos e bastante praticada à 

época, que Gil Vicente condena. Identifique essa falta e indique de que modo ela aparece em cada um 
dos personagens.  

  
07. (Ufrgs 2004)  Considere as seguintes afirmações, relacionadas ao episódio do embarque do fidalgo, da obra 

"Auto da Barca do Inferno", de Gil Vicente. 
 

I. A acusação de tirania e presunção dirigida ao fidalgo configura uma crítica não ao indivíduo, mas à 
classe a que ele pertence. 

II. Gil Vicente critica as desigualdades sociais ao apontar o desprezo do fidalgo aos pequenos, aos 
desfavorecidos. 

III. No momento em que o fidalgo pensa ser salvo por haver deixado, em terra, alguém orando por ele, 
evidencia-se a crítica vicentina à fé religiosa. 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas I e II.    
c) Apenas I e III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
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08. (Uel 2003)  Em Farsa de Inês Pereira (1523), Gil Vicente apresenta uma donzela casadoura que se lamenta 
das canseiras do trabalho doméstico e imagina casar-se com um homem discreto e elegante. O trecho a 
seguir é a fala de Latão, um dos judeus que foi em busca do marido ideal para Inês, dirigindo-se a ela: 

 
"Foi a coisa de maneira, 
tal friúra e tal canseira, 
que trago as tripas maçadas; 
assim me fadem boas fadas 
que me soltou caganeira... 
para vossa mercê ver 
o que nos encomendou." 
 
friúra: frieza, estado de quem está frio 
maçadas: surradas 
fadem: predizem 

(VICENTE, Gil. "Farsa de Inês Pereira". 22a ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 95.) 
 

Sobre o trecho, é correto afirmar:  
a) Privilegia a visão racionalista da realidade por Gil Vicente, empregada pelo autor para atender as 

necessidades do homem do Classicismo.    
b) É escrito com perfeição formal e clareza de raciocínio, pelas quais Gil Vicente é considerado um mestre 

renascentista.    
c) Retrata uma cena grotesca em que se notam traços da cultura popular, o que não invalida a inclusão 

de Gil Vicente entre os autores do Humanismo.    
d) Sua linguagem é característica de um período já marcado pelo Renascimento, o que se evidencia pela 

referência de Gil Vicente a figuras mitológicas clássicas, como as "boas fadas".    
e) Revela em Gil Vicente uma visão positiva do homem de fé que se liberta da doença pelo recurso à 

divindade.    
  


