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01. RELAÇÃO DOS CONTEÚDOS 
 

1- Os gêneros literários: épico (narrativo), lírico e dramático 

2- Texto literário e não literário 

3- Trovadorismo 

4- Humanismo / Classicismo 

5- Quinhentismo no Brasil 

6- Barroco 

7- Arcadismo 

8- Romantismo 

 

02. ORIENTAÇÕES 

 Este trabalho contém 20 questões: 15 abertas e 5 fechadas no valor total de 20 pontos. 

As respostas deverão ser redigidas à mão e entregues no dia da prova de recuperação. 

 O Aluno deverá orientar seus estudos pelo livro, e as anotações feitas no caderno, sendo 

também interessante, a pesquisa em outros meios de informação.  

 Para o melhor aproveitamento dos estudos, recomenda-se que o aluno refaça as provas e 

os exercícios dados durante o ano.  

 O trabalho deve conter todos os dados de identificação do aluno. 

 

 

03. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 

▪ Trabalho – Valor: 20 pontos 

  Data de entrega:         /12/2019 (no dia da prova final de). 

 

▪ Prova – Valor: 80 pontos 

  A prova constará de 20 questões, sendo 15 questões discursivas e 5 objetivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 1 – APONTE pelo menos dois motivos que nos levam a classificar o texto abaixo como literário. (1,0) 

 

TERNURA 

Eu te peço perdão por te amar de repente 

Embora o meu amor seja uma velha canção nos teus ouvidos 

Das horas que passei à sombra dos teus gestos 

Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos 

Das noites que vivi acalentado 

Pela graça indizível dos teus passos eternamente fugindo 

Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente. 

E posso te dizer que o grande afeto que te deixo 

Não traz o exaspero das lágrimas nem a fascinação das promessas 

Nem as misteriosas palavras dos véus da alma... 

É um sossego, uma unção, um transbordamento de carícias 

E só te pede que te repouses quieta, muito quieta 

E deixes que as mãos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar extático da aurora. 

(MORAES, Vinicius de. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 1974.) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Texto para as questões 2 e 3 

 

Mistério 

                                                                                   Florbela Espanca 

Gosto de ti, ó chuva, nos beirados,  

Dizendo coisas que ninguém entende!  

Da tua cantilena se desprende  

Um sonho de magia e de pecados.  

 

Dos teus pálidos dedos delicados  

Uma alada canção palpita e ascende,  

Frases que a nossa boca não aprende  

Murmúrios por caminhos desolados.  

 

Pelo meu rosto branco, sempre frio,  

Fazes passar o lúgubre arrepio  

Das sensações estranhas, dolorosas...  

 

Talvez um dia entenda o teu mistério...  

Quando, inerte, na paz do cemitério,  

O meu corpo matar a fome às rosas!  

(www.opensador.com.br.) 

 

 

QUESTÃO 2 – IDENTIFIQUE o gênero a que pertence o texto e FUNDAMENTE sua resposta. (1,0) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 3 – CLASSIFIQUE o texto quanto à sua forma e ARGUMENTE sua resposta. (1.0) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.opensador.com.br/


QUESTÃO 4  
 As armas e os Barões assinalados 

Que da Ocidental praia Lusitana, 

Por mares nunca de antes navegados 

Passaram ainda além da Taprobana, 

Em perigos e guerras esforçados, 

Mais do que prometia a força humana, 

E entre gente remota edificaram 

Novo reino, que tanto sublimaram. 

(Camões, Os lusíadas, canto 1.) 

 

Devido ao conteúdo nele desenvolvido, esse fragmento remete ao gênero (0,6) 

A) épico. 

B) lírico. 

C) dramático. 

D) narrativo. 

E) poético. 

 

Texto para as questões 5, 6 e 7. 

MICROFONE - Buzina de automóvel. Rumor de derrapagem violenta. Som de vidraças partidas. Silêncio. 

Assistência. Silêncio. VOZ DE ALAÍDE (microfone) - Clessi... Clessi... (Luz em resistência no plano da 

alucinação. 3 mesas, 3 mulheres escandalosamente pintadas, com vestidos berrantes e compridos. Decotes. Duas 

delas dançam ao som de uma vitrola invisível, dando uma vaga sugestão lésbica. Alaíde, uma jovem senhora, 

vestida com sobriedade e bom gosto, aparece no centro da cena. Vestido cinzento e uma bolsa vermelha.) ALAÍDE 

(nervosa) - Quero falar com Madame Clessi! Ela está? (Fala à 1ª mulher que, numa das três mesas, faz "paciência”. 

A mulher não responde.) ALAÍDE (com angústia) - Madame Clessi está - pode-me dizer? ALAÍDE (com ar 

ingênuo) - Não responde! (com doçura) Não quer responder? (Silêncio da outra.) ALAÍDE (hesitante) - Então 

perguntarei (pausa) àquela ali (Corre para as mulheres que dançam.) ALAÍDE - Desculpe. Madame Clessi. Ela 

está? (2ª Mulher também não responde.) ALAÍDE (sempre doce) - Ah! também não responde? (Hesita. Olha para 

cada uma das mulheres. Passa um homem, empregado da casa, camisa de malandro. Carrega uma vassoura de 

borracha e um pano de chão. O mesmo cavalheiro aparece em toda a peça, com roupas e personalidades diferentes. 

Alaíde corre para ele.) (RODRIGUES, Nelson. Vestido de noiva. www.pensador.com.br – Acesso em 5 nov. 

2017.) 

QUESTÃO 5 – IDENTIFIQUE o gênero do texto apresentado e FUNDAMENTE sua resposta. (1,0) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 6 – Nesse gênero, a narrativa ocorre de forma bastante peculiar, isto é, narra-se de uma forma diferente 

da convencional, nos gêneros narrativos. EXPLICITE isso. (1,5) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 7 – APONTE o motivo por que, no texto lido, existem as rubricas, ou seja, as anotações entre 

parênteses que, quase sempre, acompanham as falas das personagens. (1,0) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.pensador.com.br/


Textos para as questões 8 e 9. 
A)  Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro 

lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações 

me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto 

autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, 

que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo; diferença radical entre este livro e o 

Pentateuco. (Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis) 

B)  Esqueci de dizer que era realmente de se espantar que para corpo quase murcho de Macabéa tão vasto fosse o 

seu sopro de vida quase ilimitado e tão rico como o de uma donzela grávida, engravidada por si mesma, por 

partenogênese; tinha sonhos esquizoides nos quais apareciam gigantescos animais antediluvianos como se ela 

tivesse vivido em épocas as mais remotas desta terra sangrenta. Foi então (explosão) que se desmanchou de repente 

o namoro entre Olímpico e Macabéa. Namoro talvez esquisito mas pelo menos parente de algum amor pálido. Ele 

avisou-lhe que encontrara outra moça é que esta era Glória. (Explosão) Macabéa bem viu o que aconteceu com 

Olímpico e Glória: os olhos de ambos se haviam beijado. [...] (A hora da estrela – Clarice Lispector) 

 

QUESTÃO 8 – No gênero narrativo em prosa, o narrador pode apresentar-se de duas formas distintas. 

DEMONSTRE cada uma dessas formas, tendo como base os excertos lidos; logo após, EXPLIQUE como, na 

própria estrutura do texto, é percebido o tipo de narrador que nele atua. (1,5) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 9 – Um texto, para que seja classificado como narrativo, deve conter obrigatoriamente determinados 

elementos. CITE cada um desses elementos. (1,0) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10 – Após consultar a bibliografia recomendada, e com suas próprias palavras, DEFINA 

Trovadorismo e RESUMA o contexto histórico em que ocorreu esse período literário em Portugal. (1,5) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 11 – ESTABELEÇA a oposição entre as seguintes cantigas. (1,5) 

 

A) Conheço certo homem, ai formosa, / que por vossa causa vê chegada a sua morte; / vede quem é e lembrai-vos 

disso; / Eu, minha senhora.  

B) Ondas do mar de Vigo, / Se vires meu namorado! / Por /Deus, (digam) se virá cedo! 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 12 

Maria Pérez de maenfestou 

Noutro dia, ca por mui pecador 

Se sentiu, e log’a Nostro Senhor 

Pormeteu, polo mal em que andou, 

Que tivess’um clérig’a seu poder, 

Polos pecados que lhi faz fazer 

O Demo, com que x’ela sempr’andou. 

(Fernão Velho)  



Nesse fragmento, identifica-se uma cantiga de (0,6) 

A) maldizer. 

B) amigo. 

C) escárnio. 

D) amor. 

 

QUESTÃO 13 – No Renascimento – Classicismo para a literatura – houve um substancial rompimento com os 

padrões medievais de produção da arte literária. COMENTE pelo menos três dessas inovações. (1,0) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 14 – No Renascimento, houve o retorno à Era Clássica, na qual, entre outros fatores, a arte era 

concebida como imitação da natureza. ASSOCIE esse conceito à figura abaixo, produzida no período 

renascentista. (1,0) 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 15 – No período de nossa literatura denominado Quinhentismo,  

houve determinadas produções textuais, entre elas, (0,6) 

A) relatórios e romances. 

B) crônicas e romances. 

C) romances e epopeias. 

D) cartas e epopeias. 

E) cartas e crônicas. 

 

QUESTÃO 16 – Entre os anos 1500 e 1600, no Brasil, (0,6) 

 

A) desenvolveu-se uma atividade literária ativa. 

B) os textos em prosa tinham um caráter apenas informativo. 

C) prenunciou-se o surgimento do Barroco. 

D) predominaram narrativas com valor de epopeias. 

E) surgiram os primeiros escritores genuinamente brasileiros. 

 

QUESTÃO 17 – A efemeridade e a antítese são dois elementos recorrentes nos poemas barrocos. 

TRANSCREVA  dois trechos de poemas de Gregório de Matos, principal representante desse estilo em nossa 

literatura, em que sejam evidentes essas características; em seguida, JUSTIFIQUE sua resposta.(1,0) 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz4qm2rrvXAhXFfZAKHdEfAtQQjRwIBw&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)&psig=AOvVaw2Hy5jhIIHS-kR_QNV9d6vQ&ust=1510656031914819


QUESTÃO 18 – EXPLIQUE como o dualismo – outra característica típica do Barroco – ocorre na seguinte 

estrofe de Gregório de Matos. (1,0) 

 

(VUNESP / Adaptação) 

      Ardor em firme coração nascido; 

      pranto por belos olhos derramado; 

      incêndio em mares de água disfarçado; 

      rio de neve em fogo convertido: 

      tu, que em um peito abrasas escondido; 

      tu, que em um rosto corres desatado; 

      quando fogo, em cristais aprisionado; 

      quando crista, em chamas derretido. 

      Se és fogo, como passas brandamente, 

      se és fogo, como queimas com porfia? 

      Mas ai, que andou Amor em ti prudente! 

      Pois para temperar a tirania, 

      como quis que aqui fosse a neve ardente, 

      permitiu parecesse a chama fria.  

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

 

QUESTÃO 19 – “Aurea mediocritas”, “locus amoenus”, “fugere urbem” e “inutilia truncat”” são conhecidos 

lemas que nortearam o Arcadismo / Neoclassicismo. ESCOLHA duas dessas expressões e INTERPRETE-as. 

(1,0) 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 20 – LEIA o seguinte excerto de poema de Cláudio Manuel da Costa.  

Quando cheios de gosto e de alegria 

Esses campos diviso florescentes, 

Então me vêm as lágrimas ardentes 

Com mais ânsia, mais dor, mais agonia. 

 

No fragmento, constata-se a seguinte característica do Arcadismo: (0,6) 

 

A) dilema.  

B) misticismo. 

C) bucolismo. 

D) intensidade. 

 


