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01. Leia o soneto de Luís Vaz de Camões para 

responder à questão:                                                                           

Alma minha gentil, que te partiste                                    

Alma minha gentil, que te partiste 

Tão cedo desta vida, descontente, 

Repousa lá no Céu eternamente, 

E viva eu cá na terra sempre triste. 

Se lá no assento etéreo, onde subiste, 

Memória desta vida se consente, 

Não te esqueças daquele amor ardente 

Que já nos olhos meus tão puro viste. 

E se vires que pode merecer-te 

Alguma cousa a dor que me ficou 

Da mágoa, sem remédio, de perder-te, 

Roga a Deus, que teus anos encurtou, 

Que tão cedo de cá me leve a ver-te, 

Quão cedo de meus olhos te levou. 

Luís Vaz de Camões, in "Sonetos" 

No poema de Camões, podemos perceber algumas 

características do Classicismo. São elas: 

a) equilíbrio entre os transes existenciais do poeta 

com a disciplina clássica: emoção e razão, 

expressão pessoal e imitação são concebidas por 

meio de uma dicção sóbria, contida, mas nem por 

isso menos comovente. No poema também 

podemos perceber que, embora o homem sempre 

queira atingir o ideal e a perfeição, ele sempre 

encontra em seu caminho a restrição imposta pela 

própria condição humana. 

b) o assunto principal do poema é o sofrimento 

amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada 

e distante. Há uma ambientação aristocrática da 

corte e uma forte influência provençal na lírica 

camoniana. 

c) predomínio da musicalidade e grande influência 

da tradição oral ibérica. O assunto principal do 

poema é o lamento da moça cujo namorado partiu. 

Os paralelismos semânticos, o refrão, reiterações e 

estribilho estão presentes em seus versos: esses 

elementos tinham como finalidade facilitar a 

memorização do texto para que ele fosse cantado. 

d) O poema de Camões é marcado por uma 

linguagem rebuscada, permeada por figuras de 

linguagem de difícil compreensão. Seu tema 

principal é a luta entre classes sociais e as crises 

religiosas. 

02 (Enem- 2012)                                                             
XXVIII (Camões, 1525?-1580) 

Leda serenidade deleitosa, 

Que representa em terra um paraíso; 

Entre rubis e perlas doce riso; 

Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 

Presença moderada e graciosa, 

Onde ensinando estão despejo e siso 

Que se pode por arte e por aviso, 

Como por natureza, ser fermosa; 

Fala de quem a morte e a vida pende, 

Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 

Repouso nela alegre e comedido: 

Estas as armas são com que me rende 

E me cativa Amor; mas não que possa 

Despojar-me da glória de rendido. 

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de janeiro: Nova 

Aguilar, 2008. 

                            
SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio. Roma, Galleria 

Borghese. (Foto: Reprodução/Enem) 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de 

duas linguagens artísticas diferentes, participaram 

do mesmo contexto social e cultural de produção 

pelo fato de ambos 

a) apresentarem um retrato realista, evidenciado 
pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos 

usados no poema. 
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b) valorizarem o excesso de enfeites na 

apresentação pessoal e na variação de atitudes da 

mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema.. 

c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado 

pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela 

postura, expressão e vestimenta da moça e os 

adjetivos usados no poema. 

d) desprezarem o conceito medieval da idealização 

da mulher como base da produção artística, 

evidenciado pelos adjetivos usados no poema 

e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado 

pela emotividade e o conflito interior, evidenciados 

pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. 

03. (FUVEST-SP) Caracteriza o teatro de Gil 
Vicente:                                                                            

a) A revolta contra o cristianismo. 

b) A obra escrita em prosa. 
c) A elaboração requintada dos quadros e 

cenários apresentados. 
d) A preocupação com o homem e com a 

religião. 

e) A busca de conceitos universais. 

04. (FUVEST-SP) Diabo, Companheiro do 

Diabo, Anjo, Fidalgo, Onzeneiro, Parvo, 
Sapateiro, Frade, Florença, Brísida Vaz, 

Judeu, Corregedor, Procurador, Enforcado e 

Quatro Cavaleiros são personagens do Auto 

da Barca do Inferno, de Gil Vicente. 

Analise as informações abaixo e selecione a 
alternativa incorreta cujas características não 

descrevam adequadamente a personagem. 

a) O Onzeneiro idolatra o dinheiro, é agiota e 
usurário; de tudo que juntara, nada leva para a 

morte, ou melhor, leva a bolsa vazia. 

b) O Frade representa o clero decadente e é 
subjugado por suas fraquezas: mulher e 

esporte; leva a amante e as armas de esgrima. 

c) O Diabo, capitão da barca do inferno, é 

quem apressa o embarque dos condenados; é 

dissimulado e irônico. 

d) O Anjo, capitão da barca do céu, é quem 

elogia a morte pela fé; é austero e inflexível. 

e) O Corregedor representa a justiça e luta 

pela aplicação íntegra e exata das leis; leva 

papéis e processos. 

05. (Uel 2012) Com base nos conhecimentos sobre 

a pintura no período do Renascimento e na obra de 
Sandro Botticelli considere as afirmativas a seguir 

 
 

I. Há, nessa obra renascentista, a preocupação com o 
naturalismo, a proporção e o efeito de profundidade, sendo 

o pintor florentino Sandro Botticelli um dos principais 
representantes do Quattrocento. 

II. Essa obra marca o início da Arte Moderna na Itália ao 

retratar o conflito entre o homem e a natureza, expresso na 
ação do vento que afeta os principais elementos da 
composição. 

III. Essa obra tem como temática um episódio mitológico que 
aborda o nascimento de uma deusa, apresentando a 
movimentação do ar como um importante elemento para 

expressar leveza. 
IV. O Renascimento é um período histórico caracterizado pelo 

teocentrismo e a obra O Nascimento de Vênus é 
emblemática por apresentar o sopro divino como temática 
da composição. 
 
 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
 
 
GABARITO 

1. A 
2. C 
3. D 
4. E 
5. B 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


