
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Flávio 
 
01. Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre homem amante/mulher amada, ou mulher 

amante/homem amado, pode-se afirmar que: 
a) o Trovadorismo corresponde ao Renascimento. 
b) o Trovadorismo corresponde ao movimento humanista. 
c) o Trovadorismo corresponde ao Feudalismo. 
d) o Trovadorismo e o Medievalismo só poderiam ser provençais. 
e) tanto o Trovadorismo como Humanismo são expressões da decadência medieval. 

 
02. É correto afirmar sobre o Trovadorismo que 

a) os poemas são produzidos para ser encenados. 
b) as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. 
c) nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. 
d) as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. 
e) as cantigas de amor são de origem nitidamente popular. 

 
03. Cantiga de Amor 
 

Afonso Fernandes 
 
Senhora minha, desde que vos vi, 
lutei para ocultar esta paixão 
que me tomou inteiro o coração; 
mas não o posso mais e decidi 
que saibam todos o meu grande amor, 
a tristeza que tenho, a imensa dor 
que sofro desde o dia em que vos vi. 
 
Já que assim é, eu venho-vos rogar 
que queirais pelo menos consentir 
que passe a minha vida a vos servir (...) 

(www.caestamosnos.org/efemerides/118. Adaptado) 
 
Uma caracteristica desse fragmento, também presente em outras cantigas de amor do Trovadorismo, é 
a) a certeza de concretização da relação amorosa. 
b) a situação de sofrimento do eu lírico. 
c) a coita de amor sentida pela senhora amada. 
d) a situação de felicidade expressa pelo eu lírico. 
e) o bem-sucedido intercâmbio amoroso entre pessoas de camadas distintas da sociedade. 

 
04. Gil Vicente, criador do teatro português, realizou uma obra eminentemente popular. Seu Auto da Barca do 

Inferno, encenado em 1517, apresenta, entre outras características, a de pertencer ao teatro religioso 
alegórico. Tal classificação justiflca-se por 
a) ser um teatro de louvor e Iitúrgico em que o sagrado é plenamente respeitado. 
b) não se identificar com a postura anticlericaI, já que considera a igreja uma instituição modelar e 

virtuosa. 
c) apresentar estrutura baseada no maniqueísmo cristão, que divide o mundo entre o Bem e o Mal, e na 

correlação entre a recompensa e o castigo. 
d) apresentar temas profanos e sagrados e revelar-se radicalmente contra o catolicismo e a instituição 

religiosa. 
e) aceitar a hipocrisia do clero e, criticamente, justificá-Ia em nome da fé cristã. 

 
05. 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... 
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para vossa mercê ver 
o que nos encomendou." 
friúra: frieza, estado de quem esta 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. 
 
06. (UFRN) A obra de Gregório de Matos – autor que se destaca na literatura barroca brasileira – compreende: 

a) poesia épico-amorosa e obras dramáticas. 
b) poesia satírica e contos burlescos. 
c) poesia lírica, de caráter religioso e amoroso, e poesia satírica. 
d) poesia confessional e autos religiosos. 
e) poesia lírica e teatro de costumes. 

 
07. (UFV) Leia o texto: 

Goza, goza da flor da mocidade, 
Que o tempo trota a toda ligeireza, 
E imprime em toda flor sua pisada. 
Oh, não aguardes, que a madura idade 
Te converta essa flor, essa beleza, 
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. 

(Gregório de Matos) 
 
Os tercetos acima ilustram: 
a) caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do séc. XVI, sustentando uma crítica à preocupação 

feminina com a beleza. 
b) jogo metafórico do Barroco, a respeito da fugacidade da vida, exaltando gozo do momento. 
c) estilo pedagógico da poesia neoclássica, ratificando as reflexões do poeta sobre as mulheres maduras. 
d) as características de um romântico, porque fala de flores, terra, sombras. 
e) uma poesia que fala de uma existência mais materialista do que espiritual, própria da visão de mundo 

nostálgico-cultista. 
 
08. (Fuvest) Os sonetos de Bocage que transpõem poeticamente a experiência do autor na região colonial de 

Goa apresentam alguns traços semelhantes aos dos poemas em que, anteriormente, Gregório de Matos 
enfocara a sociedade colonial da Bahia. Sob esse aspecto, são traços comuns a ambos os poetas: 
a) presunção de superioridade, crítica da vaidade, preconceito de cor. 
b) sensualismo, crítica da presunção, elogio da mestiçagem. 
c) presunção de superioridade, elogio da nobreza local, sátira da mestiçagem. 
d) sensualismo, crítica da nobreza antiga, preconceito de cor. 
e) estilo tropical, crítica da vaidade, elogio da mestiçagem. 

 
09. (PUC-SP) A próxima questão refere-se à Farsa do Velho da Horta, escrita em 1512 por Gil Vicente. 

A respeito dessa obra pode afirmar-se que: 
a) peca por não apresentar perfeito domínio do diálogo entre as personagens, resvalando, muitas vezes, 

por monólogos desnecessários. 
b) sofre da ausência de exploração do cômico, já que, tematicamente, permanece na esfera do amor 

senil. 
c) utiliza pouco aparato cênico para sugerir o ambiente em que decorre a peça, já que a 

pobreza cenotécnica é uma de suas características. 
d) falha por falta de unidade de ação provocada por longas digressões, como a ladainha mágica da 

alcoviteira. 
e) obedece rigorosamente ao tratamento do tempo e respeita as normas que dele a tradição consagrou. 
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10. (PUC-SP) A próxima questão refere-se à Farsa do Velho da Horta, escrita em 1512 por Gil Vicente. 
Sobre a ação de Branca Gil, alcoviteira a serviço do amor na peça em questão, indique o trecho que revela 
as verdadeiras conseqüências dos atos praticados por ela: 
a) “Vivereis, prazendo a Deus, 

E casar-vos-eis com ela.” 
b) “Já ela fica de bom jeito 

Mas, para isto andar direito, 
É razão que vo-lo diga: 
Eu já, senhor, não posso, 
Sem gastardes bem do vosso, 
Vencer ua moça ta.” 

c) “Está tão saudosa de vós 
Que se perde a coitadinha! 
Há mister uma saiazinha 
E três onças de retrós.” 

d) “Onde me quereis levar, 
Ou quem me manda prender? 
Nunca havedes de acabar 
De me prender e me soltar? 
Não há poder!” 

e) “Mas ela o noivo a leva 
Vai tão leda, tão contente, 
Uns cabelos como Eva; 
Por certo que não se lhe atreva 
Toda a gente!” 

 
11. (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. 

 
12. (UFMG)Nas mais importantes novelas de cavalaria que circularam na Europa medieval, principalmente 

como propaganda das Cruzadas, sobressaem-se: 
a) as namoradas sofredoras, que fazem bailar para atrair o namorado ausente. 
b) os cavaleiros medievais, concebidos segundo os padrões da Igreja Católica (por quem lutam). 
c) as namorada castas, fiéis, dedicadas, dispostas a qualquer sacrifício para ir ao encontro do amado.  
d) os namorados castos, fiéis, dedicados que, entretanto, são traídos pelas namoradas sedutoras. 
e) os cavaleiros sarracenos, eslavos e infiéis, inimigos da fé cristã. 

 


