
 

 

Tarefa 04 – Professor Sinval 
 
Texto para as questões 01, 02, 03 e 04 
 

Ai Que Saudade D'Ocê 
 

Não se admire se um dia 
Um beija-flor invadir 
A porta da tua casa 
Te der um beijo e partir 
 
Fui eu que mandei o beijo 
Que é pra matar meu desejo 
Faz tempo que eu não te vejo 
Ai que saudade d'ocê 
 
Se um dia ocê se lembrar 
Escreva uma carta pra mim 
Bote logo no correio 
Com a frase dizendo assim 
Faz tempo que eu não te vejo 
 
Quero matar meu desejo 
Te mando um monte de beijo 
Ai que saudade sem fim 
 
E se quiser recordar 
Aquele nosso namoro 
Quando eu ia viajar 
Você caía no choro 
Eu chorando pela estrada 
Mas o que que eu posso fazer 
Trabalhar é minha sina 
Eu gosto mesmo é d'ocê 

 

Composição de Vital Farias, disponível em https://www.letras.mus.br/geraldo-azevedo/277398/. 
 
 
01. Comente a evidência da função emotiva da linguagem na letra. 
 
02. Que figura de linguagem se destaca na letra? Justifique. 
 
03. Que elemento da cantiga de amor o texto apresenta? 
 
04. Que elemento das cantigas de amigo o texto apresenta? 
 



Português - Avaliação Produtiva 

 
 

 
 
 
 

2 

Texto para as questões 05, 06, 07 e 08 
 
O primeiro intrelocutor é um Fidalgo que chega com um Paje, que lhe leva um rabo mui comprido e üa cadeira 
de espaldas. E começa o Arrais do Inferno ante que o Fidalgo venha. 
 

DIABO À barca, à barca, houlá!  
que temos gentil maré!  
- Ora venha o carro a ré!  
(...) 
Vem o Fidalgo e, chegando ao batel infernal, diz:  
FIDALGO Esta barca onde vai ora,  
que assi está apercebida?  
DIABO Vai pera a ilha perdida,  
e há-de partir logo ess'ora.  
FIDALGO Pera lá vai a senhora?  
DIABO Senhor, a vosso serviço.  
FIDALGO Parece-me isso cortiço...  
DIABO Porque a vedes lá de fora.  
FIDALGO Porém, a que terra passais?  
DIABO Pera o inferno, senhor.  
FIDALGO Terra é bem sem-sabor.  
DIABO Quê?... E também cá zombais?  
FIDALGO E passageiros achais  
pera tal habitação?  
DIABOVejo-vos eu em feição  
pera ir ao nosso cais...  
FIDALGO Parece-te a ti assi!...  
DIABO Em que esperas ter guarida?  
FIDALGO Que leixo na outra vida  
quem reze sempre por mi.  
DIABO Quem reze sempre por ti?!.. 
Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi!...  
E tu viveste a teu prazer,  
cuidando cá guarecer  
por que rezam lá por ti?!...  
Embarca - ou embarcai...  
que haveis de ir à derradeira!  
Mandai meter a cadeira,  
que assi passou vosso pai.  
FIDALGO Quê? Quê? Quê? Assi lhe vai?!  
DIABO Vai ou vem! Embarcai prestes!  
Segundo lá escolhestes,  
assi cá vos contentai.  
Pois que já a morte passastes,  
haveis de passar o rio.  
FIDALGO Não há aqui outro navio? (...) 
ANJO Que quereis?  
FIDALGO Que me digais,  
pois parti tão sem aviso,  
se a barca do Paraíso  
é esta em que navegais.  
ANJO Esta é; que demandais?  
FIDALGO Que me leixeis embarcar.  
Sou fidalgo de solar,  

é bem que me recolhais.  
ANJO Não se embarca tirania  
neste batel divinal.  
FIDALGO Não sei porque haveis por mal  
que entre a minha senhoria...  
ANJO Pera vossa fantesia 
mui estreita é esta barca.  
FIDALGO Pera senhor de tal marca  
nom há aqui mais cortesia?  
Venha a prancha e atavio!  
Levai-me desta ribeira!  
ANJO Não vindes vós de maneira  
pera entrar neste navio.  
Essoutro vai mais vazio:  
a cadeira entrará  
e o rabo caberá  
e todo vosso senhorio.  
Ireis lá mais espaçoso,  
vós e vossa senhoria,  
cuidando na tirania  
do pobre povo queixoso.  
E porque, de generoso,  
desprezastes os pequenos,  
achar-vos-eis tanto menos  
quanto mais fostes fumoso.(...) 
 
FIDALGO Entremos, pois que assi é.  
DIABO Ora, senhor, descansai,  
passeai e suspirai.  
Em tanto virá mais gente.  
FIDALGO Ó barca, como és ardente!  
Maldito quem em ti vai!  
Diz o Diabo ao Moço da cadeira:  
DIABO Nom entras cá! Vai-te d'i!  
A cadeira é cá sobeja;  
           cousa que esteve na igreja 
nom se há-de embarcar aqui.  
 
Cá lha darão de marfi,  
marchetada de dolores,  
com tais modos de lavores,  
que estará fora de si...  
À barca, à barca, boa gente,  
que queremos dar à vela!  
Chegar ela! Chegar ela!  
Muitos e de boamente!  
           Oh! que barca tão valente!(...) 

 
O auto da barca do inferno – Gil Vicente 

 
05. Comente o aspecto condenável do comportamento do fidalgo: 
 
06. Compare a postura do Anjo à postura do Diabo: 
 
07. Que motivo o Diabo dá ao Pajem para ele não embarcar? Justifique: 
 
08. Por que Gil Vicente é considerado o criador do Teatro português? 


