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Q.01 - Leia o texto a seguir: 
 

 
O texto acima permite associá-lo, diretamente, ao: 
 
A) Trovadorismo, pois os artistas compunham e cantavam para os 

integrantes da Corte cantigas sobre as façanhas dos cavaleiros 
medievais.    

B) Trovadorismo, pois as cantigas líricas e satíricas, escritas em versos, 
eram cantadas pelos artistas ao som de instrumentos de corda.    

C) Humanismo, visto que as personagens do teatro de Gil Vicente, como os 
trovadores e os jograis, eram em sua maioria nobres e constituíam a 
elite da época.    

D) Classicismo, pois os temas presentes nas cantigas líricas e satíricas vêm 
das narrativas da mitologia greco-latina.    

E) Classicismo, visto que Camões inspirou-se, para escrever Os Lusíadas, 
nas cantigas trovadorescas que narravam as aventuras dos navegantes 
portugueses.    

 
Q.02 - O amor cortês foi um gênero praticado desde os trovadores medievais 
europeus. Nele a devoção masculina por uma figura feminina inacessível foi 
uma atitude constante. A opção cujos versos confirmam o exposto é:   
 

A) Eras na vida a pomba predileta  
(...) Eras o idílio de um amor sublime.  
Eras a glória, - a inspiração, - a pátria,  
O porvir de teu pai!  
(Fagundes Varela)     

B) Carnais, sejam carnais tantos desejos,  
Carnais sejam carnais tantos anseios,  
Palpitações e frêmitos e enleios  
Das harpas da emoção tantos arpejos...  
(Cruz e Sousa)     

C) Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  
Que o espírito enlaça à dor vivente,  
Não derramem por mim nenhuma lágrima  
Em pálpebra demente.  
(Álvares de Azevedo)    

D) Em teu louvor, Senhora, estes meus versos  
E a minha Alma aos teus pés para cantar-te,  
E os meus olhos mortais, em dor imersos,  
Para seguir-lhe o vulto em toda a parte.  
(Alphonsus de Guimaraens)    

E) Que pode uma criatura senão,  
entre criaturas, amar?  
amar e esquecer  
amar e malamar,  
amar, desamar, amar?  
(Manuel Bandeira)     

 
 
 

Q.03- Assinale a alternativa que identifique corretamente o tipo de 
composição poética exemplificada no trecho. 
 
 
Ai, dona fea, foste-vos queixar 
Que vos nunca louv`em[o] meu trobar; 
Mais ora quero fazer um cantar 
Em que vos loarei toda via; 
E vedes como vos quero loar: 
Dona fea, velha e sandia! 
(D. Joam Garcia de Guilhade) 
 
A) cantiga de amor 
B) cantiga de amigo 
C) cantiga de sofrimento 
D) cantiga de escárnio 
E) cantiga de maldizer 
 
Q.04 - Nas cantigas de amor é comum o eu lírico se entregar a elementos 
amorosos, o sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher 
idealizada “distante” de si. Assinale a alternativa que apresenta elementos 
do poema abaixo que evidenciam essas características da cantiga de amor. 
 
IMPOSSÍVEL AMOR 
 
Ó minha amada,                                                                                                       
Quantas noites de insônia,                                                                                     
Imaginando-me junto a ti,                                                                                                              
Tendo o prazer de poder ao menos                                                                                         
Tocar sua face angelical  
Ó minha senhora,                                                                                                                          
Tu és perfeita,                                                                                                                                 
Em ti não vejo defeito                                                                                                           
Apenas em seu dedo anelar esquerdo 
Ó minha vida,                                                                                                                               
Tão doce deve ser o gosto do seu beijo                                                                                 
Assim como seu cheiro que me atormenta.                                                                                    
Quão feliz eu seria se um dia                                                                                                          
Tivesse o teu amor para mim 
(Paulo Ricardo Landis) 
 
A) É possível observar o sofrimento do eu lírico causado pela amada, 

pois ela não gosta dele, assim, o faz de escravo. 
B) O amor é impossível, devido ao fato de o escritor ser um rei e sua 

amada uma escrava.                                
C) Seu sofrimento é causado, pois sua amada é uma mulher de classe 

baixa. 
D) Podemos observar que o amor da mulher não é correspondido.  
E) Há um coito amoroso, tal que o pobre homem não tem um amor 

correspondido de sua amada, que pertence ao estamento elevado. 
 
Q.05-  Procure ler com bastante atenção a obra abaixo e faça o que se 
pede: 
 
LÁGRIMAS  
 
Lágrimas de uma ilusão 
Sozinho em prantos 
Implorava por seu amor 
Mesmo não sendo correspondido uma única vez 
Almejava ao menos tocar seu rosto 
Caminhando pelo campo 
Avistava ao longe minha senhora 
Enquanto a solidão 
Se alastrava pela minha alma  
Quem me dera ter uma pequena fortuna 
Para poder ficar ao seu lado 
Por um dia, por uma noite 
Contemplando sua linda figura 
(Osvando Osvaldos) 
 
De acordo com os conhecimentos sobre o Trovadorismo, e com base na 
leitura do texto acima, podemos concluir que: 
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A) Este período literário é marcado por cantigas. Entre elas a cantiga de 
amor representada no texto acima  

B) Na frase “Quem me dera ter uma pequena fortuna” há a presença de 
um eu-lírico feminino. 

C) Apesar de observar a senhora feudal, o servo não tinha sentimentos 
por ela a não ser o de gratidão. 

D) Embora o autor seja masculino, há a possibilidade da voz do poema 
ser feminina. 

E) O amor que o servo sentia era correspondido pela senhora feudal, 
mas estes não podiam ficar juntos devido à diferença social. 

 
Q.06 - De acordo com a cantiga de amor, assinale a alternativa correta. 
 
A) Há a presença de um eu-lírico feminino com a assinatura de um homem. 
B) O tema da cantiga é o sofrimento amoroso, embora este seja possível.  
C) O contexto da cantiga está ligado à ausência de uma maleabilidade 

social. 
D) A cantiga está divida em dois quartetos e dois tercetos. 
E) A

 cantiga fala sobre um amor impossível em forma de prosa. 
 
Q.07 - Analise a cantiga anterior e assinale a afirmativa correta. 
A) A cantiga apresentada possui versos decassílabos. 
B) Função central da cantiga é fazer uma crítica de forma indireta. 
C) O texto apresentado pertence ao período humanista. 
D) É apresentado o coito amoroso e a idealização da figura feminina  
 
 
Q.08 -  Com base em nossos estudos acerca do Trovadorismo, leia a 
produção abaixo e faça o que se pede: 
Céus, por que levastes  
meu amigo assim? 
Como se levasse o meu coração 
em meio às estrelas  
que hoje vejo. 
 
Estrelas? 
Oh meu amigo, 
como queria eu estar 
tão próxima de você 
como elas. 
 
Traz a mim nas asas 
desses pássaros que  
zombam pelas noites escuras 
um novo dia, 
para que eu possa de novo te amar! 
 
Oh, meu Deus... 
me trazes de volta 
meu amigo 
para que eu guarde 
o seu amor. 
(Jorge Luis de Abreu ) 
 
A leitura do texto nos permite dizer que 
 
A) Trata-se de uma cantiga de amigo típica do Trovadorismo (1189-1434). 
B) O céu pode ser visto como metáfora do distanciamento entre os 

amados. 
C) A métrica usada é a de versos alexandrinos, isto é, doze sílabas poéticas. 
D) Não há diálogo com a natureza. 
E) Não podemos ver qualquer relação com o teocentrismo. 
 
 
Respostas 
Q,01-B Q.02-D Q.03-D Q.04-E  Q.05-
AQ.06-C Q.07-D Q.08-B 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


