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01. (FUVEST) O Trovadorismo, quanto ao tempo em que se instala: 
 
a)  tem concepções clássicas do fazer poético. 
b)  é rígido quanto ao uso da linguagem que, geralmente, é erudita. 
c)  estabeleceu-se num longo período que dura 10 séculos. 
d)  tinha como concepção poética a epopeia, a louvação dos heróis. 
e)  reflete as relações de vassalagem nas cantigas de amor.  
 
02. (UNIFESP) 
Senhor feudal 
Se Pedro Segundo 
Vier aqui 
Com história 
Eu boto ele na cadeia. 
Oswald de Andrade 

O título do poema de Oswald remete o leitor à Idade Média. Nele, assim como 
nas cantigas de amor, a ideia de poder retoma o conceito de 
 
a) fé religiosa. 
b) relação de vassalagem.  
c) idealização do amor. 
d) saudade de um ente distante. 
e) igualdade entre as pessoas. 
 
 
03. (MACKENZIE) Assinale a alternativa incorreta a respeito do Trovadorismo 
em Portugal. 
 
a) Durante o Trovadorismo, ocorreu a separação entre poesia e a música. 
b) Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou coletâneas que 
receberam o nome de cancioneiros. 
c) Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre o senhor e 
vassalo na sociedade feudal: distância e extrema submissão. 
d) Nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista 
feminino. 
e) A influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas de amor galego-
portuguesas. 
 
04. (MACKENZIE) Assinale a alternativa INCORRETA a respeito das cantigas 
de amor.  
 
a) O ambiente é rural ou familiar.  
b) O trovador assume o eu-lírico masculino: é o homem quem fala.   



c) Têm origem provençal.   
d) Expressam a "coita" amorosa do trovador, por amar uma dama inacessível.   
e) A mulher é um ser superior, normalmente pertencente a uma categoria 
social mais elevada que a do trovador.  
 
05.Sobre a poesia trovadoresca em Portugal, é INCORRETO afirmar que:  
 
a) refletiu o pensamento da época, marcada pelo teocentrismo, o feudalismo e 
valores altamente moralistas.   
b) representou um claro apelo popular à arte, que passou a ser representada 
por setores mais baixos da sociedade.  
c) pode ser dividida em lírica e satírica.   
d) em boa parte de sua realização, teve influência provençal.   
e) as cantigas de amigo, apesar de escritas por trovadores, expressam o eu-
lírico feminino. 
 
06.Releia com atenção a estrofe: 
Fez-se de amigo próximo o distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 

Tomemos a palavra AMIGO. Todos conhecem o sentido com que esta forma 
lingüística é usualmente empregada no falar atual. Contudo na Idade Média, 
como se observa nas catingas medievais, a palavra amigo significou: 
 
a) colega  
b) companheiro  
c) namorado  
d) simpático  
e) acolhedor 
 
07. (MACKENZIE) 
“Ai dona fea! foste-vos queixar 
porque vos nunca louv’em 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!” 

Assinale a informação correta a respeito do trecho de João Garcia de Guilhade: 
 
a) é cantiga satírica  
b) foi o primeiro documento escrito em língua portuguesa (1189) 
c) trata-se de cantiga de amigo 
d) foi escrita durante o Humanismo (1418-1527) 
e) faz parte do Auto da Feira   
 
08.Nas cantigas de amor, 
 
a) o trovador expressa um amor à mulher amada, encarando-a como um objeto 
acessível a seus anseios. 
b) o trovador velada ou abertamente ironiza personagens da época. 



c) o “eu-lírico” é feminino, expressando a saudade da ausência do amado. 
d) o poeta pratica a vassalagem amorosa, pois, em postura platônica, expressa 
seu amor à mulher amada. 
e) existe a expressão de um sentimento feminino, apesar de serem escritas por 
homens. 
 
09.Considerando a peça Auto da Barca do Inferno como um todo, indique a 
alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro vicentino.  
 
a) Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a 
consciência do homem, lembrando-lhe que tem uma alma para salvar.  
b) As figuras do Anjo e do Diabo, apesar de alegóricas, não estabelecem a 
divisão maniqueísta do mundo entre o Bem e o Mal.  
c) As personagens comparecem nesta peça de Gil Vicente com o perfil que 
apresentavam na terra, porém apenas o Onzeneiro e o Parvo portam os 
instrumentos de sua culpa.  
d) Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade portuguesa da época, 
porém poupa, por questões ideológicas e políticas, a Igreja e a Nobreza.  
e) Entre as características próprias da dramaturgia de Gil Vicente, destaca-se o 
fato de ele seguir rigorosamente as normas do teatro clássico. 
 
10.As narrativas que envolvem as lutas dos cruzados envolvem sempre um 
herói muito engajado na luta pela cristandade, podendo ser a um só tempo 
frágil e forte, decidido e terno, furioso e cortes. No entanto, com relação a 
mulher amada, esse herói é sempre: 
 
a) pouco dedicado 
b) infiel 
c) devotado  
d) indelicado 
e) ausente e belicoso 
 
 Questões Discursivas 
 
Cantiga 
“Bailemos nós já todas três, ai amigas, 
So aquestas avelaneiras frolidas, 
E quem for velida, como nós, velidas, 
Se amigo amar, 
So aquestas avelaneiras frolidas 
Verrá bailar. 

Bailemos nós já todas três, ai irmanas, 
So aqueste ramo destas avelanas, 
E quem for louçana, como nós, louçanas, 
Se amigo amar, 
So aqueste ramo destas avelanas 
Verrá bailar. 



REPORT THIS AD 
Por Deus, ai amigas, mentr’al non fazemos, 

So aqueste ramo frolido bailemos, 
E quem bem parecer, como nós parecemos 
Se amigo amar, 
So aqueste ramo so lo que bailemos 
Verrá bailar.” 

Airas Nunes. In: SPINA, Segismundo. 
Presença da literatura portuguesa: I. Era medieval. 2. ed. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro, 1966. 
Confessor medieval 
(1960) 
“Irias à bailia com teu amigo, 
Se ele não te dera saia de sirgo? 

Se te dera apenas um anel de vidro 
Irias com ele por sombra e perigo? 

Irias à bailia sem teu amigo, 
Se ele não pudesse ir bailar contigo? 

Irias com ele se te houvessem dito 
Que o amigo que amavas é teu inimigo? 

Sem a flor no peito, sem saia de sirgo, 
Irias sem ele, e sem anel de vidro? 

Irias à bailia, já sem teu amigo, 
E sem nenhum suspiro?” 

Cecília Meireles. Poesias completas de Cecília Meireles. v. 8. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974. 
Tanto na cantiga como no poema de Cecília Meireles, verificam-se diferentes 
personagens: um eu-poemático, que assume a palavra, e um interlocutor ou 
interlocutores a quem se dirige. Com base nesta informação, releia os dois 
poemas e, a seguir: 

1.) Indique o interlocutor ou interlocutores do eu-poemático em cada um dos 
textos. 

2) Identifique, em cada poema, com base na flexão dos verbos, a pessoa 
gramatical utilizada pelo eu-poemático para dirigir-se ao interlocutor ou 
interlocutores 



As cantigas que focalizam temas amorosos apresentam-se em dois gêneros na 
poesia trovadoresca: as “cantigas de amor”, em que o eu-poemático representa 
a figura do namorado (o “amigo”), e as “cantigas de amigo”, em que o eu-
poemático representa a figura da mulher amada (a “amiga”) falando de seu 
amor ao “amigo”, por vezes dirigindo-se a ele ou dialogando com ele, com 
outras “amigas” ou, mesmo, com um confidente (a mãe, a irmã, etc.). De posse 
desta informação: 

3) Classifique a cantiga de Airas Nunes em um dos dois gêneros, apresentando 
a justificativa dessa resposta; 

4) Identifique, levando em consideração o próprio título, a figura que o eu-
poemático do poema de Cecília Meireles representa. 

 


