
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Flávio 
 
Resoluções 
 
01. 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. 

 
02. 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. 

 
03. A 

O próprio título já sugere a ligação entre a peça de Ariano Suassuna e o teatro vicentino, ambos de caráter 
popular. 

 
04. C 

A sucessão de indagações transcritas na primeira e metade da segunda estrofes do poema de Petrarca 
permite deduzir que o eu lírico busca, através de um raciocínio discursivo e lógico, extrair conclusões que 
lhe permitam entender a razão dos conflitos que o atormentam. Assim, é correta a alternativa [C], pois o 
racionalismo é, em parte, a base da Filosofia, que prioriza a razão no caminho para se alcançar a Verdade. 

 
05. E 

No soneto “O dia em que nasci moura e pereça”, o eu poético lamenta o acontecimento fortuito e 
totalmente alheio à sua vontade de ter nascido no dia aziago que só lhe trouxe amarguras. Deste modo, 
atribui a origem do seu mal-estar ao destino adverso que o po ̂s no mundo no dia errado, ou seja, justifica o 
fato pelas contingências da própria existência humana, obrigada a conviver com a instabilidade e o 
desconcerto do mundo, como se afirma em [E]. 

 
06. C 

No soneto “Alma minha gentil, que te partiste”, Camões revela influência da filosofia platônica, na voz do 
eu poético que sublima a perda da amada ao visualizá-la em um plano superior e eterno onde espera 
reencontrá-la depois da própria morte. No último terceto, pede a Deus que lhe abrevie a vida, da mesma 
forma que o fez com ela: “roga a Deus, que teus anos encurtou, / que tão cedo de cá me leve a ver-te”. 
Assim, é correta a opção [C]. 

 
07. C 

[A] Incorreta: o tema central dos Lusíadas é a viagem feita pelos portugueses rumo às Índias. 
[B] Incorreta: o foco temático é o trajeto, cheio de desafios, realizado pelos portugueses para chegar às 
Índias. Não há abordagem da descoberta do Brasil e da relação dos portugueses com os índios. 
[D] Incorreta: a métrica em Camões na verdade é bastante importante. Nos Lusíadas, por exemplo, é 
possível observar uma estrutura rígida com versos decassílabos divididos em ABABABCC. 
[E] Incorreta: uma das intenc ̧ões de Os Lusíadas foi destacar os feitos portugueses, sendo a obra dedicada 
ao rei de Portugal. Camões não desprezava sua pátria nem o seu povo. 

 
08. A 

Trata-se de um soneto em que o assunto é a persistência do sentimento amoroso, simbolizada pela 
narrac ̧ão da história bíblica de Jacob. Labão engana-o, entregando-lhe a filha Lia, em vez de Raquel, mas 
Jacob ultrapassa todas as barreiras criadas por Labão a fim de merecer a pessoa que ama, mesmo que isso 
implique em trabalhar mais sete anos nas terras do futuro sogro. Assim, é correta a opção [A]. 

 
09. D 

Este soneto camoniano é composto de versos decassílabos com rimas interpoladas e emparelhadas nas 
duas quadras (ABBA//ABBA) e emparelhadas nos tercetos: (CDE//CDE). ABBA ABBA CDE CDE. 
Exemplo de escansão - 1o verso: Se- te a- nos - de- pas- tor- Ja- cob- ser- vi ( 10 sílabas métricas) 
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10. C 
O soneto “Sete anos de pastor Jacob servia” alicerc ̧a-se numa construção linear em que os quartetos 
expõem a narrativa, o primeiro terceto funciona como núcleo e o segundo, como remate. As palavras finais 
do soneto, em que se configura a antítese longo × curta, são pronunciadas pela própria personagem em 
estilo direto, manifestam o ânimo firme de Jacob, que exprime que estaria disposto a servir Labão ainda 
mais tempo para conseguir 
Raquel. Assim, é correta a opção [C]. 

 
11. D 

[A] A segunda estrofe tem caráter mais descritivo que narrativo, porém ambas têm versos decassílabos. 
[B] A segunda estrofe não é dissertativa por não apresentarem argumentos, também não são alexandrinos 
os versos por terem dez sílabas poéticas cada. 
[C] A segunda estrofe é descritiva e os versos são decassílabos. 
[D] Correta. A estrofe apresenta características descritivas através de versos decassílabos. [E] A estrofe 
indicada para análise é uma descrição e os versos decassílabos. 

 
12. C 

[A] O que caracteriza o Velho do Restelo é a lucidez diante da ganância demonstrada pelos pescadores 
portugueses. 
[B] No épico, o personagem do Velho do Restelo recrimina a excessiva ambição pela riqueza em troca do 
abandono das famílias portuguesas que ficariam à mercê das invasões dos mouros, no entanto não é o que 
estas estrofes representam. 
[C] Correta. O Gigante Adamastor é a representação monstruosa, uma alegoria para representar as 
dificuldades encontradas no mar. 
[D] O Gigante Adamastor representava uma ameaça não uma entidade protetora. [E] As estrofes citadas 
nada te ̂m a ver com o episódio da bela Inês de Castro. 

 
 
 


