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LIVRO 01 – FRENTE B 
MÓDULO B03  
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 
01. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – Exercício 01 

 
02. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – Exercício 04 

 
LIVRO 01 – FRENTE B 
MÓDULO B03  
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 
 

03. EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES – Exercício 03 
 
04. EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES – Exercício 06 
 
05. EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES – Exercício 07 
 
FUVEST: Texto para as questões 06 e 07. 

 
E chegando à barca da glória, diz ao Anjo: 
 

Brísida. Barqueiro, mano, meus olhos, 
prancha a Brísida Vaz! 
Anjo. Eu não sei quem te cá traz... 

Brísida. Peço-vo-lo de giolhos! 
Cuidais que trago piolhos, 
anjo de Deus, minha rosa? 
Eu sou Brísida, a preciosa, 
que dava as moças aos molhos. 
A que criava as meninas 
para os cônegos da Sé... 

Passai-me, por vossa fé, 
meu amor, minhas boninas, 
olhos de perlinhas finas! 
(...) 
 

Gil Vicente, Auto da barca do inferno. 

 
06. No excerto, a maneira de tratar o Anjo, empregada por Brísida Vaz, relaciona-se à atividade que ela 

exercera em vida? Explique resumidamente. 
 
07. No excerto, o tratamento que Brísida Vaz dispensa ao Anjo é adequado à obtenção do que ela deseja – isto 

é, levar o Anjo a permitir que ela embarque? Por quê? 
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08. Auto da Barca do Inferno 

 
FIDALGO Esta barca onde vai ora, 
que assistá apercebida? 
DIABO  Vai pera a ilha perdida´ 
e há- de partir logo ess´ora. 
FIDALGO Para 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 Para o inferno, senhor. 
FIDALGO Terra é bem sem-sabor. 
DIABO Quê? E também cá zombais? 

FIDALGO E passageiros achais para tal habitação? 
DIABO Vejo-vos eu em feição 

para ir ao nosso cais... 
 
Gil Vicente, fragmento do Auto da Barca do Inferno, Com base nesse fragmento, é correto afirmar que: 
a) o Diabo não gostou quando o Fidalgo zombou dele, chamando-lhe de senhora. 
b) para que o Fidalgo mudasse de atitude, o Diabo inicialmente foi gentil com seu passageiro. 

c) de acordo com o Diabo, vendo o barco de fora, o passageiro sempre se motiva para a viagem. 
d) o Diabo conclui que o Fidalgo deve pegar a barca, porque não tem mais tempo de esperar um outro 

passageiro. 
e) a ilha perdida de que fala o Diabo é o nome de uma famosa ilha europeia, descrita ao longo do Auto da 

Barca do Inferno. 
 

09. Comente um aspecto da farsa O Velho da Horta que a torna cômica. 
 
10. Em O Velho da Horta, os personagens são complexos ou superficiais? Justifique. 
 

 


