
 

 

PORTUGUÊS – PROF. FLÁVIO 
Gabarito 
 
01. [B] 

É correta a opção [B], pois o Sapateiro, ao tomar conhecimento do seu destino, começa por afirmar que 
não pode ser condenado por ter morrido “confessado e comungado”. No entanto, o Diabo contra-
argumenta, acusando-o pelos seus atos e omissões: “calaste dez mil enganos, /tu roubaste bem trinta 
anos/o povo com teu mister”.   

 
02. [A] 

Gil Vicente vê no teatro uma forma de denunciar a degradação dos costumes, seja no meio clerical, familiar 
ou profissional, como no caso do sapateiro. Aproximando-se do lema das comédias latinas “ridendo castigai 
mores” (“rindo, corrigem-se os costumes”), acredita no poder do riso como uma estratégia de levar a 
Humanidade ao bom caminho. Assim, é correta a opção [A].   

 
03. [C] 

Podemos observar que os versos correspondem às falas de uma mulher que reclama da canseira da vida 
doméstica. Assim, podemos dizer que eles pertencem à Farsa de Inês Pereira, obra humanista de Gil 
Vicente que retrata o comportamento amoral da sociedade degradante da época.   

 
04. [A] 

Última afirmação incorreta: Gil Vicente foi um autor do teatro português, como colocado na terceira 
afirmativa. Sua importância para Portugal é bastante reconhecida, uma vez que é considerado o primeiro 
dramaturgo do país. Suas peças tinham um caráter moralizante, e faziam coro com as mudanças que 
aconteciam na transição da Idade Média para a Idade Moderna.   

 
05. [C] 

A obra de Gil Vicente faz crítica a algumas práticas corruptas da sociedade, ao mesmo tempo em que se 
aproxima de valores religiosos. Assim, ao criar uma personagem de um frade corrompido pelos pecados da 
luxúria, mas que a princípio deveria seguir as regras morais, o autor faz uma crítica social. É interessante 
notar que a crítica é feita de forma cômica, a partir do perfil do Frade: nota-se que ele chega à barca 
acompanhado de uma mulher, o que por si só já é cômico, tratando-se de um frade. Dessa forma, a partir 
do riso, Gil Vicente constrói uma obra de caráter moralista e correcional dos costumes.   

 
06. 

a) As personagens desta obra são divididas em dois grupos: as alegóricas e as personagens-tipo. No 
primeiro grupo inserem-se o Anjo e o Diabo, representando respectivamente o Bem e o Mal, o Céu e o 
Inferno. No segundo grupo incluem-se todas as restantes, nomeadamente o fidalgo D. Anrique e o 
sapateiro Joanantão, personagens que, como todas as outras, trazem elementos simbólicos que 
representam os seus pecados na vida terrena e dos quais não conseguiram libertar-se. O fidalgo veste 
um longo manto vermelho e vem acompanhado de um criado que porta uma cadeira, elementos que 
simbolizam a vaidade e a arrogância. O sapateiro transporta o avental e formas para fazer sapatos, 
símbolos da exploração interesseira da classe burguesa comercial. 

b) Tanto o fidalgo quanto o sapateiro acreditavam que os rituais recomendados pela igreja católica para 
salvação da alma eram garantia absoluta para entrar no Paraíso, o que é desmentido pelo diabo. O 
fidalgo usa o argumento de que deixou na terra alguém que reza por ele (“Que leixo na outra vida 
/quem reze sempre por mi”) e o sapateiro alega que o fato de ter ouvido missas e se ter confessado 
antes de morrer lhe assegurariam a entrada no Céu (“Os que morrem confessados, /onde têm sua 
passagem?”, “Quantas missas eu ouvi, /não me hão elas de prestar?”).   

 
07. [B]   
 
08. [C]   


