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01. Ao ler-se a obra “O velho da horta” de Gil Vicente, autor do Humanismo português, é possível verificar 

personagens caracterizadas por nomes genéricos e outra por nome próprio. Explique por quê isso 
existe. 

 
02. Leia o trecho: 

 
“MOCINHA 
Agora, má hora e vossa! Vossa é a treva. Mas ela o noivo leva. Vai tão leda, tão contente, uns 

cabelos como Eva; por certo que não se atreva toda a gente! O Noivo, moço polido, não tirava os 
olhos dela, e ela dele. Oh que estrela! É ele um par bem escolhido! 

VELHO  
Ó roubado, da vaidade enganado, da vida e da fazenda! Ó velho, siso enleado! Quem te meteu 

desastrado em tal contenda? Se os jovens amores, os mais têm fins desastrados, que farão as cãs 
lançadas no conto dos amadores? Que sentias, triste velho, em fim dos dias? Se a ti mesmo 
contemplaras, souberas que não vias, e acertaras. Quero-me ir buscar a morte, pois que tanto mal 
busquei. Quatro filhas que criei eu as pus em pobre sorte. Vou morrer. Elas hão de padecer, porque 
não lhe deixo nada; da quantia riqueza e haver fui sem razão despender, mal gastada.” 
 
A partir dessa passagem, analise e responda: 
a) Quem é a Mocinha? 
b) Qual a revelação que ela trouxe? 
c) Qual o motivo da tristeza do Velho? 
d) Como a Alcoviteira enganou o Velho? 

 
03. Explique o porquê dos textos do período do Quinhentismo não pode ser consideradas literárias. 
 
04. A obra Camoniana apresenta ao leitor aspectos de recuperação da arte clássica. Considerando isso e 

o poema abaixo, explique. 
 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói, e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É um andar solitário entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É um cuidar que se ganha em se perder. 
 
É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata, lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

 
a) Metrifique 2 versos. 
b) Quantas sílabas poéticas em cada verso? 
c) Qual o tema central do poema? 
d) Qual a conclusão do texto? 
 


