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Atividades - Gêneros literários 

01) O gênero lírico na maioria das vezes é expresso pela: 
 
a) Poesia. 
b) Jornal. 
c) Cinema. 
d) Show. 
e) Novela. 
 
 
02) O gênero dramático geralmente é composto de textos que 
foram escritos para serem encenados em forma de: 
 
a) Música. 
b) Peça de teatro. 
c) Poesia. 
d) Novela. 
e) Cinema. 
 
 
03) Soneto é um texto em poesia com: 
 
a) 10 versos. 
b) 12 versos. 
c) 13 versos. 
d) 14 versos. 
e) 11 versos. 
 
 
04) A sátira é um texto de caráter ridicularizador, podendo ser 
também uma crítica indireta a algum fato ou a alguém. Segundo o 
site, um bom exemplo pode ser: 
 
a) Canção. 
b) História. 
c) Piada. 
d) Filme. 



e) Teatro. 
 
 
05) Geralmente a fábula tem por finalidade transmitir: 
 
a) Alguma lição de moral. 
b) Alguma crítica. 
c) Alguma estória. 
d) Alguma mensagem. 
e) Algum elogio. 
 
 
06) Segundo Aristóteles, os gêneros literários são geralmente 
divididos em: 
 
a) Real, ficção e comédia. 
b) Narrativo, lírico e dramático. 
c) Circo, Novela e teatro. 
d) Real, sonho e filme. 
e) Narrativo, subjetivo e adjetivo. 
 
 
07) No gênero narrativo, as narrativas utilizam-se de diferentes 
linguagens. São elas: 
 
a) Gestual, conto e romance. 
b) Verbal, novela e crônica. 
c) Romance, epopeia e novela. 
d) Crônica, fábula e conto. 
e) Verbal, gestual e visual. 
 



 
08) Leia abaixo um soneto de Gregório de Matos: 
 
"Um soneto começo em vosso gabo; 
Contemos esta regra por primeira, 
Já lá vão duas, e esta é a terceira, 
Já este quartetinho está no cabo. 
 
Na quinta torce agora a porca o rabo: 
A sexta vá também desta maneira, 
na sétima entro já com grã canseira, 
E saio dos quartetos muito brabo. 
 
Agora nos tercetos que direi? 
Direi, que vós, Senhor, a mim me honrais, 
Gabando-vos a vós, e eu fico um Rei. 
 
Nesta vida um soneto já ditei, 
Se desta agora escapo, nunca mais; 
Louvado seja Deus, que o acabei". 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) A sátira é um gênero que pretende despertar o riso do público. 
b) Além do divertimento, a sátira pretende moralizar a sociedade. 
c) Podemos afirmar que este gênero é conservador. 
d) O conservadorismo da sátira está no fato que pretende punir, através do ridículo, aqueles 
que transgridem as leis sociais. 
e) A sátira é um gênero revolucionário que pretende abolir as instituições estabelecidas como a 
Igreja e a Monarquia. 
 
 
09) Ainda sobre o soneto acima, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) O poeta faz uma brincadeira com as próprias regras do soneto. 
b) O personagem é satirizado pois não tem nenhuma qualidade digna de louvor, por isso, 
compor o poema é algo penoso e difícil para o poeta. 
c) O personagem é cheio de virtudes, o que tornar extremamente difícil fazer-lhe um elogio à 
altura de suas qualidades. 
d) O personagem é vítima da sátira, pois pretende obter honrarias (no caso um soneto) em sua 
homenagem para as quais ele não é digno. 
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e) Ao ridicularizar o personagem, o poeta mantém uma posição conservadora, pois repõe a 
ordem social no lugar. 
 
 
 

10) (Enem)  É água que não acaba mais 

 

Dados preliminares divulgados por pesquisadores da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) apontaram o Aquífero 
Alter do Chão como o maior depósito de água potável do 
planeta. Com volume estimado em 86 000 quilômetros 
cúbicos de água doce, a reserva subterrânea está localizada 
sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa 
quantidade de água será suficiente para abastecer a 
população mundial durante 500 anos, diz Milton Matta, 
geólogo da UFPA. Em termos comparativos, Alter do Chão 
tem quase o dobro do volume de água do Aquífero Guarani 
(com 45 000 quilômetros cúbicos). Até então, Guarani era a 
maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasa, 
Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Época. Nº623. 26 abr. 2010. 

Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, 
apresenta resultados de uma pesquisa cientifica realizada 
por uma universidade brasileira. Nessa situação específica 
de comunicação, a função referencial da linguagem 
predomina, porque o autor do texto prioriza 

a) as suas opiniões, baseadas em fatos.    

b) os aspectos objetivos e precisos.    

c) os elementos de persuasão do leitor.    

d) os elementos estéticos na construção do texto.    

e) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa.    


