
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Flávio 
 
01. 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. 
a) (   ) 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. 
b) (   ) 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. 
c) (   ) Gil Vicente é um importante autor do teatro português e suas principais obras são: Auto da Barca 

do Inferno e Farsa de Inês Pereira. 
d) (   ) 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. 

 
02. 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 Moc ̧a pela mão, e um 1broquel e uma espada na outra, e um 1casco debaixo do 
2capelo; e, ele mesmo fazendo a baixa, começou de danc ̧ar, dizendo: 
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. 
3po ̂r 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. 

 
FRADE 
DIABO FRADE DIABO FRADE DIABO 
FRADE DIABO 
FRADE DIABO 
FRADE DIABO 
FRADE DIABO 
T ai-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! 
Que é isso, padre?! Que vai lá? Deo gratias! Sou cortesão. Sabes também o tordião? 
Por que não? Como ora sei! Pois entrai! Eu tangerei 
e faremos um serão. 
Essa dama é ela vossa? Por minha a tenho eu, 
e sempre a tive de meu 
Fizestes bem, que é formosa! 
E não vos punham lá 3grosa 
no vosso convento santo? 
E eles fazem outro tanto! 
Que cousa tão preciosa... Entrai, padre reverendo! 
Para onde levais gente? 
Pera aquele fogo ardente 
que não temestes vivendo. 
Juro a Deus que não te entendo! E este hábito não me vale? Gentil padre mundanal, 
a Belzebu vos encomendo! 
 
b) A proposta do teatro vicentino alegórico – especialmente a Trilogia das Barcas – era a montagem de 

pec ̧as complexas, de linguagem rebuscada, distante do falar popular, para criticar, nos termos da moral 
medieval, os homens do povo. 
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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. 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: Chicó – 3Por que essa raiva dela? 
 

João Grilo – Ó homem sem vergonha! Você inda pergunta? 5Está esquecido de que ela o deixou? Está 
esquecido da exploração que eles fazem conosco naquela padaria do inferno? Pensam que são o cão só porque 
enriqueceram, mas 4um dia hão de pagar. E a raiva que eu tenho é 3porque quando estava doente, me 
acabando em cima de uma cama, via passar o prato de comida 6que ela mandava para o cachorro. Até carne 
passada na manteiga tinha. Para mim nada, João Grilo 6que se danasse. Um dia eu me vingo. 

Chicó – João, 1deixe de ser vingativo que 2você se desgrac ̧a. Qualquer dia você inda se mete numa 
embrulhada séria. 

Ariano Suassuna, Auto da Compadecida 
 

03. Considere as seguintes afirmações. 
I. O texto de Ariano Suassuna recupera aspectos da tradição dramática medieval, afastando-se, 

portanto, da estética clássica de origem greco-romana. 
II. A palavra Auto, no título do texto, por si só sugere que se trata de peça teatral de tradic ̧ão popular, 

aspecto confirmado pela caracterização das personagens. 
III. O teor crítico da fala da personagem, entre outros aspectos, remete ao teatro humanista de Gil 

Vicente, autor de vários autos, como, por exemplo, o Auto da barca do inferno. 
 

Assinale: 
a) se todas estiverem corretas. 
b) se apenas I e II estiverem corretas. 
c) se apenas II estiver correta. 
d) se apenas II e III estiverem corretas. 
e) se todas estiverem incorretas. 

 
04. Leia o soneto a seguir e marque a alternativa correta quanto à proposição apresentada. 

Se amor não é qual é este sentimento? 
Mas se é amor, por Deus, que cousa é a tal? Se boa por que tem ação mortal? 
Se má por que é tão doce o seu tormento? 
Se eu ardo por querer por que o lamento Se sem querer o lamentar que val? 
Ó viva morte, ó deleitoso mal, 
Tanto podes sem meu consentimento. 
E se eu consinto sem razão pranteio. A tão contrário vento em frágil barca, Eu vou por alto-mar e sem 
governo. 
É tão grave de error, de ciência é parca 
Que eu mesmo não sei bem o que eu anseio E tremo em pleno estio e ardo no inverno. 
O artista do Classicismo, para revelar o que está no universo, adota uma visão 
a) subjetiva. 
b) idealista. 
c) racionalista. 
d) plato ̂nica. 
e) negativa. 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
O dia em que nasci moura e pereça 
O dia em que nasci moura e pereça, Não o queira jamais o tempo dar; 
Não torne mais ao Mundo, e, se tornar, Eclipse nesse passo o Sol padeça. 
A luz lhe falte, O Sol se [lhe] escureça, Mostre o Mundo sinais de se acabar, Nasçam-lhe monstros, sangue 
chova o ar, A mãe ao próprio filho não conheça. 
As pessoas pasmadas, de ignorantes, As lágrimas no rosto, a cor perdida, Cuidem que o mundo já se destruiu. 
Ó gente temerosa, não te espantes, Que este dia deitou ao Mundo a vida Mais desgraçada que jamais se viu! 

CAMÕES, Luis Vaz de. 200 sonetos. Porto Alegre: L&PM, 1998. 
 

05. No poema de Camões a visão de mundo expressa pelo eu lírico está baseada na ideia de: 
a) alegria de viver. 
b) valorização da natureza. 
c) sentimento órfico. 
d) manifestação divina. 
e) desconcerto do mundo. 
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
 

Leia o soneto “Alma minha gentil, que te partiste”, do poeta português Luís de Camões (1525?- 1580), para 
responder à(s) questão(ões) a seguir. 

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 vida se consente, não te esqueças daquele amor 
ardente que já nos olhos meus tão puro viste. 

E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa, sem remédio, de perder-te, 
roga a Deus, que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. 
 
06. No soneto, o eu lírico 

a) suplica a Deus que suas memórias afetivas lhe sejam subtraídas. 
b) expressa o desejo de que sua amada seja em breve restituída à vida. 
c) expressa o desejo de que sua própria vida também seja abreviada. 
d) suplica a Deus que sua amada também se liberte dos sofrimentos terrenos. 
e) lamenta que sua própria conduta tenha antecipado a morte da amada. 

 
Sonetos, 2001. 
 
07. Considerando o Classicismo em Portugal, assinale a alternativa correta. 

a) Os Lusíadas é a principal obra lírica de Camões e o tema central é o sofrimento por um amor não 
correspondido. 

b) Os Lusíadas tem como temática a descoberta do Brasil e a relação entre o colonizador e o índio. 
c) Luís Vaz de Camões é o principal autor do Classicismo em Portugal e destacou-se por sua produção 

épica e lírica. 
d) Uma característica dos versos de Camões é que eles não apresentam uma métrica, são livres e 

brancos. 
e) Uma característica de Camões é que ele desprezava Portugal e o povo português. 

 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES: 

 
Leia o soneto do poeta Luís Vaz de Camões (1525?-1580) para responder à(s) questão(ões). 
Sete anos de pastor Jacob servia Labão, pai de Raquel, serrana bela; mas não servia ao pai, servia a ela, e 

a ela só por prêmio pretendia. 
Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la; porém o pai, usando de cautela, 

em lugar de Raquel lhe dava Lia. 
Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assi negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, 

comec ̧a de servir outros sete anos, dizendo: “Mais servira, se não fora para tão longo amor tão curta a vida”. 
 
08. De acordo com a história narrada pelo soneto, 

a) Labão engana Jacob, entregando-lhe a filha Lia, em vez de Raquel. 
b) Labão aceita ceder Lia a Jacob, se este lhe entregar Raquel. 
c) Labão obriga Jacob a trabalhar mais sete anos para obter o amor de Lia. 
d) Jacob descumpre o acordo feito com Labão, negando-lhe a filha Raquel. 
e) Jacob morre antes de completar os sete anos de trabalho, não obtendo o amor de Raquel. 

 
09. Do ponto de vista formal, o tipo de verso e o esquema de rimas que caracterizam este soneto camoniano 

são, respectivamente, 
a) dodecassílabo e ABAB ABAB ABC ABC. 
b) decassílabo e ABAB ABAB CDC DCD. 
c) heptassílabo e ABBA ABBA CDE CDE. 
d) decassílabo e ABBA ABBA CDE CDE. 
e) dodecassílabo e ABBA ABBA CDE CDE. 

 
10. Uma das principais figuras exploradas por Camões em sua poesia é a antítese. Neste soneto, tal figura 

ocorre no verso: 
a) “mas não servia ao pai, servia a ela,” 
b) “passava, contentando-se com vê-la;” 
c) “para tão longo amor tão curta a vida.” 
d) “porém o pai, usando de cautela,” 
e) “lhe fora assi negada a sua pastora,” 
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES: 
 
Leia o trecho de Os Lusíadas. 
 
Tão temerosa vinha e carregada, 
Que po ̂s nos corac ̧ões um grande medo; Bramindo, o negro mar de longe brada, Como se desse em vão 
nalgum rochedo, – Ó Potestade, disse, sublimada: 
Que ameac ̧o divino ou que segredo 
Este clima e este mar nos apresenta, 
Que mor coisa parece que tormenta? Não acabava, quando uma figura 
Se nos mostra no ar, robusta e válida, De disforme e grandíssima estatura; 
O rosto carregado, a barba esquálida, Os olhos encovados, e a postura Medonha e má e a cor terrena e pálida; 
Cheios de terra e crespos os cabelos, A boca negra, os dentes amarelos. 

(NEVES, João Alves das e TUFANO, Douglas. Luís de Camões. São Paulo: Moderna, 1980.) 
 
11. Considere a afirmação a seguir. 

Na segunda estrofe predomina a ________, e o trecho selecionado evidencia que Camões optou por versos 
________ ao escrever Os Lusíadas. 
As lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por 
a) descrição ... alexandrinos. 
b) dissertac ̧ão ... alexandrinos. 
c) narrac ̧ão ... pentassílabos. 
d) descrição ... decassílabos. 
e) narrac ̧ão ... decassílabos. 

 
12. As estrofes referem-se ao 

a) Velho do Restelo que, devido à sua insanidade e à sua aparência marcada pela passagem do tempo, 
aterroriza os marinheiros portugueses. 

b) Velho do Restelo que recrimina os portugueses por partirem em busca de riquezas, abandonando 
mulheres, crianças e idosos à própria sorte. 

c) Gigante Adamastor, personagem que representa um dos perigos enfrentados pelos portugueses, 
ressaltando o lado heroico dos protagonistas. 

d) Gigante Adamastor que, submetido ao comando da deusa Vênus, surge para proteger os navegantes 
contra o mar revolto do Cabo das Tormentas. 

e) ao soldado que, obedecendo às ordens do rei de Portugal, mata cruelmente Inês de Castro, jovem 
espanhola amante de D. Pedro. 


