
 
C U R S I N H O  P R Ó - E N E M  U F M S  -  2 0 1 9  

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 
Cidade Universitária, s/n  * Campo Grande – MS * CEP 79070-900 - Fone:3345-7250 (cursinho)  

www.proenem.ufms.br * E-mail: proenem@ufms.br 1 

LISTA DE EXERCÍCIOS - 01
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Disciplina: LITERATURA 

Trovadorismo 
1. (G1 - ifsp 2017) Inspiradas na poesia provençal, as 
cantigas trovadorescas são consideradas as primeiras 
manifestações literárias portuguesas. O movimento literário 
em que elas surgiram ficou conhecido como Trovadorismo. 
Sobre o Trovadorismo, assinale a alternativa correta.  
a) As cantigas trovadorescas foram transmitidas apenas em 

cópias e recolhidas somente em duas importantes 
antologias, denominadas Cancioneiros, únicos 
documentos que restam para o conhecimento do 
Trovadorismo: Cancioneiro da Ajuda e Cancioneiro da 
Biblioteca Nacional.    

b) O Trovadorismo foi um movimento artístico literário que 
predominou no século XVII, na Europa. Esse estilo surgiu 
em Roma, na Itália, se expandiu por outros países da 
Europa, como Portugal, logo após seu surgimento, mas 
foi na Espanha que ele se tornou vigoroso.    

c) Em Portugal, as cantigas trovadorescas são classificadas 
em cantigas líricas (cantigas de amor e cantigas de 
amigo) e cantigas satíricas (cantigas de escárnio e 
cantigas de maldizer).    

d) No Trovadorismo, o pensamento religioso, espiritualista, 
predominante na época, numa visão teocentrista (em que 
Deus, do grego Teos, está no centro das preocupações 
humanas), dá lugar a uma visão antropocentrista (em 
que o homem, do grego anthropos, está no centro das 
realizações do universo humano).    

e) As características formais e temáticas das cantigas de 
amigo eram: influência das cantigas provençais, 
originárias do sul da França; eu lírico masculino que 
evoca a mulher amada usando a forma de tratamento 
“Minha senhora” (“Mia senhor”, “Mia dona”); exaltação 
das virtudes da beleza da amada inatingível; e 
predomínio do sentimento amoroso.    

   
2. (G1 - ifsp 2016) Assinale a alternativa correta no que se 
refere às cantigas de amor trovadorescas.  
a) Nas cantigas de amor, o eu lírico masculino lamenta a 

ausência da mulher amada, que lhe é indiferente e que, 
por mais que seja vista por ele como superior, pertence 
às classes populares.    

b) Nas cantigas de amor, o eu lírico masculino manifesta 
insistentemente a coita, isto é, o sofrimento de amor, 
repleto de impulsos eróticos que lhe laceram o corpo e 
que conferem aos poemas uma aura sardônica.    

c) Nas cantigas de amor, o eu lírico feminino manifesta a 
falta que sente do amigo – isto é, do homem amado – 
invocando-o por meio de composições de matriz popular 
que se caracterizam por construções paralelísticas.    

d) Nas cantigas de amor, o eu lírico masculino confessa a 
coita, isto é, o sofrimento amoroso por uma dama que 
lhe é inacessível devido à diferença social que existe 
entre ele e ela.    

e) Nas cantigas de amor, a distância social existente entre 
o eu lírico masculino e a mulher amada a quem ele se 
dirige permite entrever que já grassava na sociedade 
portuguesa a ascensão social pelo trabalho.    

   
3. (Espm 2014) 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)     
   
4. (Espcex (Aman) 2014) É correto afirmar sobre o 
Trovadorismo que   
a) os poemas são produzidos para ser encenados.     
b) as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas 

amorosas.     
c) nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino.     
d) as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada.    
e) as cantigas de amor são de origem nitidamente popular.     
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5. (G1 - ifsp 2014)   

 
 
Podemos associar corretamente essa pintura 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.    

 
6. (Espcex (Aman) 2013) Considerando a imagem da 
mulher nas diferentes manifestações literárias, pode-se 
afirmar que  
a) as cantigas de amor, originárias da Provença, o eu-lírico 

é feminino, mostrando o outro lado do relacionamento 
amoroso.    

b) no Arcadismo, a louvação da mulher é feita a partir da 
escolha de um aspecto físico em que sua beleza se 
iguale à perfeição da natureza.    

c) no Realismo, a mulher era idealizada como misteriosa, 
inatingível, superior, perfeita, como nas cantigas de 
amor.    

d) a mulher moderna é inferiorizada socialmente e utiliza a 
dissimulação e a sedução, muitas vezes desencadeando 
crises e problemas.    

e) a mulher barroca foi apresentada como arquétipo da 
beleza, evidenciando o poder por ela conquistado, 
enquanto os homens viviam uma paz espiritual.    

 
7. (Mackenzie 1998) 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.    
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Mar (fragmento) 
1A primeira vez que vi o mar eu não estava sozinho. 2Estava 
no meio de um bando enorme de meninos. Nós tínhamos 
viajado para ver o mar. 3No meio de nós havia apenas um 
menino que já o tinha visto. 4Ele nos contava que havia três 
espécies de mar: o mar mesmo, a maré, que é menor que 
o mar, e a marola, que é menor que a maré. Logo a gente 
fazia ideia de um lago enorme e duas lagoas. Mas o menino 
explicava que não. 5O mar entrava pela maré e a maré 
entrava pela marola. A marola vinha e voltava. A maré 
enchia e vazava. O mar às vezes tinha espuma e às vezes 
não tinha. Isso perturbava ainda mais a imagem. Três 
lagoas mexendo, esvaziando e enchendo, com uns rios no 
meio, às vezes uma porção de espumas, tudo isso muito 
salgado, azul, com ventos. 
 
Rubem Braga 
Mar Português 
 
Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 
Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 
Fernando Pessoa 
 
Ondas do mar de Vigo 
 
Ondas do mar de Vigo, 
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se vistes meu amigo? 
e ai Deus, se verrá cedo? 
 
Ondas do mar levado, 
se vistes meu amado? 
e ai Deus, se verrá cedo? 
 
Se vistes meu amigo, 
o por que eu sospiro? 
e ai Deus, se verrá cedo? 
 
Se vistes meu amado, 
o por que hei gram coidado? 
e ai Deus, se verrá cedo? 
 
Obs.: verrá: virá 
Martim Codax 
 
8. (Mackenzie 2017) Pode-se afirmar que pertence ao 
mesmo tipo de poema trovadoresco de “Ondas do mar de 
Vigo” APENAS a alternativa:  
a) Dona fea, nunca vos eu loei/en meu trobar, pero muito 

trobei;/mais ora já un bon cantar farei,/en que vos loarei 
toda via;/e direi-vos como vos loarei:/dona fea, velha e 
sandia! (Joan Garcia de Guilhade)    

b) Quer’eu en maneira provençal/fazer agora un cantar 
d’amor/e querrei muit’i loar mia senhor, a que prez nem 
fremusura non fal,/nem bondade, e mais vos direi en: 
tanto fez Deus comprida de ben/que mais que todas las 
do mundo val. (D. Dinis)    

c) A melhor dona que eu nunca vi,/per bõa fé, nem que oí 
dizer,/ e a que Deus fez melhor parecer,/mia senhor est, 
e senhor das que vi,/ de mui bom preço e de mui bom 
sem,/per bõa fé, e de tod’outro bem, de quant’eu nunca 
doutra dona oí. (Fernão Garcia Esgaravunha)    

d) Quantos ham gram coita d’amor/eno mundo, qual hoj’eu 
hei,/ querriam morrer, eu o sei,/e haveriam en 
sabor;/mais, mentr’eu vos vir, mia senhor,/ sempre m’eu 
querria viver/ e atender e atender. (João Garcia de 
Guilhade)    

e) Que coita tamanha ei a sofrer,/por amar amigu’e non o 
ver!/E pousarei sô lo avelanal. (Nuno Fernandes Torneol)    

   
9. (Mackenzie 2017) A partir dos três fragmentos 
selecionados, considere as seguintes afirmações: 
 
I. Para Rubem Braga, o mar é elemento subjetivo que 

remete a um futuro pessoal, saudosista, reforçando a 
presença de um narrador personagem. 

II. Para Fernando Pessoa, o mar representa um anacoluto 
das glórias alcançadas pelos lusitanos, apesar das 
perdas humanas e das consequências históricas. 

III. Na cantiga trovadoresca, o mar é a personificação do ser 
amado que afirma por meio do diálogo com o eu lírico a 
certeza do seu retorno após o abandono. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Estão corretas as afirmações I e II.    

b) Estão corretas as afirmações I e III.    
c) Estão corretas as afirmações II e III.    
d) Todas as afirmações estão corretas.    
e) Nenhuma das afirmações está correta.    
   
10. (Ueg 2015)  Senhora, que bem pareceis!  
Se de mim vos recordásseis  
que do mal que me fazeis  
me fizésseis correção,  
quem dera, senhora, então  
que eu vos visse e agradasse.  
 
Ó formosura sem falha  
que nunca um homem viu tanto  
para o meu mal e meu quebranto!  
Senhora, que Deus vos valha!  
Por quanto tenho penado  
seja eu recompensado  
vendo-vos só um instante.  
 
De vossa grande beleza  
da qual esperei um dia  
grande bem e alegria,  
só me vem mal e tristeza.  
Sendo-me a mágoa sobeja,  
deixai que ao menos vos veja  
no ano, o espaço de um dia.  
 
Rei D. Dinis  
CORREIA, Natália. Cantares dos trovadores galego-
portugueses. Seleção, introdução, notas e adaptação de 
Natália Correia. 2. ed. Lisboa: Estampa, 1978. p. 253.  
 
 
Quem te viu, quem te vê  
Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala  
Você era a favorita onde eu era mestre-sala  
Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua  
Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua  
 
Hoje o samba saiu procurando você  
Quem te viu, quem te vê  
Quem não a conhece não pode mais ver pra crer  
Quem jamais a esquece não pode reconhecer  
[...]  
Chico Buarque  
 
A cantiga do rei D. Dinis, adaptada por Natália Correia, e a 
canção de Chico Buarque de Holanda expressam a 
seguinte característica trovadoresca:  
a) a vassalagem do trovador diante da mulher amada que 

se encontra distante.    
b) a idealização da mulher como símbolo de um amor 

profundo e universal.    
c) a personificação do samba como um ser que busca a 

plenitude amorosa.    
d) a possibilidade de realização afetiva do trovador em 

razão de estar próximo da pessoa amada.    
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11. (Ifsp 2013) Leia atentamente o texto abaixo. 
 
Com’ousará parecer ante mi 
o meu amigo, ai amiga, por Deus, 
e com’ousará catar estes meus 
olhos se o Deus trouxer per aqui, 
pois tam muit’há que nom veo veer 
mi e meus olhos e meu parecer? 
 
(Com’ousará parecer ante mi de Dom Dinis. Fonte: 
http://pt.wikisource.org/wiki/Com%27ousar%C3%A1_parec
er_ante_mi. Acesso em: 05.12.2012.) 
 

per 
= 
por 

tam 
= tão 

nom = 
não 

veer 
= ver 

mi = 
mim, 
me 

parecer = 
semblante 

 
Sobre o fragmento anterior, pode-se afirmar que pertence a 
uma cantiga de  
a) amor, pois o eu lírico masculino declara a uma amiga o 

sentimento de amor que tem por ela.    
b) amigo, pois o eu lírico feminino expressa a uma amiga a 

falta de seu amigo por quem sente amor.    
c) amor, pois o eu lírico é feminino e acha que seu amor não 

deve voltar para os seus braços.    
d) amigo, pois o eu lírico masculino entende que só Deus 

pode trazer de volta sua amiga a quem não vê há muito 
tempo.    

e) amor, pois o eu lírico feminino não consegue enxergar o 
amor que sente por seu amigo.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
No português, encontramos variedades históricas, tais 
como a representada na cantiga trovadoresca de João 
Garcia de Guilhade, ilustrada a seguir. 
 
Non chegou, madre, o meu amigo, 
e oje est o prazo saido! 
Ai, madre, moiro d’amor! 
 
Non chegou, madre, o meu amado, 
e oje est o prazo passado! 
Ai, madre, moiro d’amor! 
 
E oje est o prazo saido! 
Por que mentiu o desmentido? 
Ai, madre, moiro d’amor! 
 
E oje, est o prazo passado! 
Por que mentiu o perjurado? 
Ai, madre, moiro d’amor!   
 
 
12. (Ifsp 2013) No verso – Ai, madre, moiro d’amor! – a 
função sintática do termo madre é a seguinte:  
a) sujeito.    
b) objeto direto.    

c) adjunto adnominal.    
d) vocativo.    
e) aposto.    
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