
 
 

Edilaine Araújo 

Literaturae suas tecnologias (Literature /   and it`s techonologies/literatura ou redacción  y sus tecnologías) 

Roteiro de Recuperação final 

Linguagens s: (Languages/lenguaje) 

1º ano Rec.Final 35 pts    19  
 

Leia os textos a seguir e responda à questão 
 
 
Notícia dejornal 
 
Tentoucontraa existência                                         Joanaé mais uma mulata triste 
Numhumilde barracão                                             Que errou 
JoanadeTal 
Por causade umtalJoão                                           Errouna dose 

Errouno amor Depoisde 
medicada                                                  Joanaerrou deJoão Retirou-
sepro seular                                                Ninguémnotou 
Aía notícia 
Carece deexatidão                                                    Ninguémmorou 
Na dorque era oseu mal 
Olarnão mais existe                                                Adorda gente 
Ninguémvolta o que acabou                                    Não sainojornal 

(ChicoBuarque) 
 

QUESTÃO1 

Quais as características de um texto literário?  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

O texto acima é literário ou não literário?Justifique sua resposta,comprovando-a com exemplos do texto. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO2 

INDIQUEoselementosdatelaqueretratamumacaracterizaçãodaIdadeMédia. (Não descreva atela) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 3 

 
EXPLIQUE por que a LITERATURA TROVADORESCA foi o primeiro movimento literário artístico de 
Portugal e  qual a sua importância para a cultura portuguesa da Idade Média e para os dias atuais. 
  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Leia a letra da música abaixo de autoriade Gilberto GileTorquato Neto e responda às questões8 e 9 
 

Minha 
Senhora 

Onde éque vocêmora 
Emque partedesse mundo 
Emque cidadeescondida  
Dizei-me quesemdemora 
 Lá tambémquero morar 

 
Onde ficaessamorada 
Emque reino, qualparada 
Dizei-me porqualestrada 

 
É que eudevo caminhar 
Minha senhora 
Onde éque vocêmora 
Venho da beira da praia 
Tantas prendas queeulhetrago 
Pulseira, sandáliae saia 
Semsabercomo entregar 

 
Fonte:http://letras.mus.br/gilberto-gil/522835/Acessoem:20/4/2014 

 
 

 QUESTÃO 4  

 
Podemosassociaressamúsicamodernaaumacantigamedieval.Dequetiposeria essa 
cantiga?EXPLIQUE 

 
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

http://letras.mus.br/gilberto-gil/522835/


 

 

_________ 
QUESTÃO 5 

 
O sentimentalismonuncaesteveforademodaparaoscompositorestantonaIdade Médiacomonaatualidadeouve-
sefalardesentimentos.Tantoqueosautoresde“MinhaSenhora”sãoartistasnascidos noséculo 
XX.Na“cantiga”acima relação entre o eulírico e a pessoa amada se dá do mesmo modo que na Idade 
Média? JUSTIFIQUE sua resposta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Leia o soneto de Camões, no qual ele fala sobre a morte da pessoa amada, e responda a questão6 
 

Alma minhagentil, quete 
partiste Tão cedodesta 

vida,descontente, 
Repousalá noCéu 

eternamente 
E vivaeu cá naterra sempre 

triste. 
 

Se lá no assento etéreo, onde 
subiste, Memória destavida 

seconsente, 
Não te esqueçasdaquele amor 

ardente 
Que já nos olhos meus tãopuro 

viste. 
 

E se vires quepode 
merecer-te 

Alguma cousa ador que me 
ficou 

Da mágoa, semremédio, de 
perder-te, 

 
Roga a Deus,queteus 

anosencurtou, Que tãocedo de 
cá me levea ver-te, Quão 

cedode meus olhoste levou. 
 
 
 

Fonte:http://www.citador.pt/poemas/alma-minha-gentil-que-te-partiste-luis-vaz-de-
camoesAcessoem:23/6/2014 

 

Como você pode notar, o texto possui uma estrutura e uma linguagem que o tornam 
solene, respeitoso. 

 
 
 
 
 
 

http://www.citador.pt/poemas/alma-minha-gentil-que-te-partiste-luis-vaz-de-camoes
http://www.citador.pt/poemas/alma-minha-gentil-que-te-partiste-luis-vaz-de-camoes


 

 

 

QUESTÃO06 

 
REDIJA,agora,um texto em PROSA,utilizando uma linguagem mais simples, mais cotidiana,para o qual 
você transporte tudo o que o eulírico do soneto de Camõe se expressou ao ser amado.Em seu texto você 
pode acrescentar os detalhes que julgar necessário à transmissão da mensagem. 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO07 

 
Nas obras classicistas, são fortes as seguintes  características: 
 

A) Valorização da 
fé;presençadeelementosdaculturaantiga;presençadefigurasdelinguagem;poesiasacompanhadas de 
músicas. 

B) Presença e valorização de elementos da cultura clássica; equilíbrio entre  razão e emoção, com 
valorização do racionalismo, do homeme davida terrena;desejo de perfeição naestrutura poéticasa 
partirde novas formase medidas. 

C) Ênfase naefemeridadedotempo;valorizaçãodavidaterrena;presençade figurasde linguagem;conflitos 
entrerazão e emoção. 

D) Sentimentalismo;exaltaçãodareligiãoedafé;desilusãoetédio;valorizaçãodanobreza;presençadesímbol
osque remetemà culturaclássica. 

E) Equilíbrioentrerazãoeemoção;presençadesímbolosqueremetemàculturaclássica;valorizaçãodavidater
rena; desejo depoesias acompanhadasde músicas;ênfaseda efemeridadedo tempo. 

 
 

QUESTÃO08 

 

EnquantooClassicismosedesenvolveemváriasáreasdaEuropa,noBrasil,oque 

sedesenvolveémaisconhecidocomoQuinhentismo(ouLiteraturadeinformação–comsuascaracterísticas)  eé 

diferentedomovimentoqueocorreuemPortugal,apesardeocorreraomesmotempo.Aproduçãodestemovimentoé 

feita porportuguesesedesenvolveu uma: 

 

A) Literaturacolonial,feitapeloscolonosqueseinstalaramnopaís;literaturaindígena,queposteriormentefoitra

duzida porhabitantesda colônia que aprenderamo idioma. 



 

 

B) Literaturaindígena,queposteriormentefoitraduzidaporhabitantesdacolôniaqueaprenderamoidioma;liter
aturejesuíta, comtextossimplesparacatequizarosíndios. 

C) Literaturadeinformação,comdocumentossobreasterrasdescoberta,suasbelezasehabitantes;literaturaj

esuíta,com textos simplesparacatequizaros índios. 

D) Literaturadeinformação,comdocumentossobreasterrasdescoberta,suasbelezasehabitantes;literaturai

ndígena, que posteriormente foitraduzida porhabitantes dacolônia que aprenderamo idioma. 

E) Literaturadeviagem,feitapeloscolonosqueseinstalaramnopaís;literaturaoralcabocla,queposteriormente

foi mescladaao idioma português. 

 
QUESTÃO09 

 

Texto 1 

 

 
Texto 2 

Não há Vagas 
 

O preço do feijão  
não cabe no poema. O preço  
do arroz  
não cabe no poema.  
Não cabem no poema o gás  
a luz o telefone  
a sonegação  
do leite  
da carne  
do açúcar  
do pão 

O funcionário público  
não cabe no poema  
com seu salário de fome  
sua vida fechada  
em arquivos.  



 

 

Como não cabe no poema  
o operário  
que esmerila seu dia de aço  
e carvão  
nas oficinas escuras  
 
- porque o poema, senhores,  
   está fechado:  
   "não há vagas"  
 
Só cabe no poema  
o homem sem estômago  
a mulher de nuvens  
a fruta sem preço  
 
    O poema, senhores,  
    não fede  
    nem cheira  

 
Ferreira Gullar, in 'Antologia Poética' 

 

Ao ler a imagem e o poema de Ferreira Gullar percebemos que a Arte tem a função de contribuir 
para a reflexão e crítica de situações sociais presentes em nosso cotidiano. 

      Qual crítica é comum aos dois textos? 

 
 
 

 
 
 

 

QUESTÃO10 

O título do poema, ”NÃO HÁ VAGAS”, não faz alusão ao desemprego. Quais são os 

problemas sociais que ele cita? 

 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

QUESTÃO11 

 
11.1 .Assinale a melhor interpretação para a estrofe do poema que diz: 

Só cabe no poema  
o homem sem estômago  
a mulher de nuvens [...] 

 

a) Esses cabem no poema por serem exemplos da exclusão social, que o eu lírico se refere; 

b) São pessoas que possuem emprego; 

c) Esses cabem no poema, pois não ligam para a situação do país; 

d) Cabem no poema por serem alienados; 

e) Esses cabem , por serem exemplos de pessoas que trabalham. 

 

11.2. Podemos afirmar que, o poema apresentado acima possui uma função: 

a) De entretenimento. 

b) De análise psicológica. 

c) De denúncia a uma realidade social. 

d) De colocar em evidência o eu lírico. 

e) Informativa 

QUESTÃO 12           

 
 Com relação ao Arcadismo e o Barroco. Cite as principais divergências de pensamento existentes 
entre as duas escolas literárias. 

 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 13          

 

Marque V para verdadeiro e F para falso. 

(    ) As cantigas de mal dizer e de escárnio pertencem a lírica trovadoresca. 

(    ) As cantigas de amigo possuem eu lírico masculino. 

(    ) As cantigas de amor possuem como principais assuntos a vassalagem amorosa e a coita de 

amor. 

(    ) As cantigas de amigo possuem um eu-lírico feminino e a temática principal, quase sempre, é 

o sofrimento da mulher pelo amado que partiu. 

 



 

 

QUESTÃO 14          

O papel do cavaleiro, na idade média, era fundamental, pois tinha comportamentos valorizados 

pela sociedade da época. Marque a alternativa, dentre os valores apresentados abaixo, que NÃO 

condiz com a postura de um cavaleiro. 

 

a) Era confiável, pois honrava sua palavra; 

b) Usava a sabedoria e discrição em suas palavras e atos; 

c) Era forte, mas gentil com mulheres e crianças; 

d) Teve um profundo amor, honra e respeito pela natureza e a mãe terra e a coragem de agir 

quando elas eram violadas; 

e) Era seguro de si mesmo e arrogante. 

 

QUESTÃO 15          

 

Sobre o conto “Um Cinturão”, de Graciliano Ramos. 

 

a) Reconte a história com suas próprias palavras. 

b) Aponte a metáfora presente no título do conto. 

c) Sendo um conto de memórias, é possível dizer que o narrador superou as violências sofridas 

por ele durante a infância? Retire um trecho que comprove sua resposta. 

d) Qual relação intertextual é possível estabelecer entre o conto em questão e a obra lida na 

primeira etapa, “Meu pé de laranja lima”. 

 

 

 

Bom trabalho! 

 


