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PROF. THIAGO SILVA/LITERATURA 

 

 

*ARTE LITERÁRIA/GÊNEROS LITERÁRIOS 

 
 

01. Com relação às representação artísticas, como a literatura, a pintura e o cinema, é 

incorreto afirmar que: 

 

a) Muitas formas de arte são criadas e desenvolvidas a fim de promover uma 

(re)construção/criação dos mundos real e ficcional, bem como para registrar e representar 

nossa cultura e nossa história. 

b) Os primeiros registros artísticos dos seres humanos são desenhos e escritas rupestres 

nas paredes das cavernas, por meio dos quais é possível compreender como era o mundo 

e as formas de organização social. 

c) Toda produção artística está integrada em um tempo, cultura, história e tradições. O 

trabalho com as palavras representa nossa história a partir de construções simbólicas. 

d) A obra artística pode ser considerada como sendo um exemplar da expressão de sua 

época, de sua cultura. 

e) A música é reconhecida como sendo a principal representação artística, pois relaciona 

a Literatura à instrumentalidade. 

 

02. Marque a alternativa que apresenta um equívoco com relação à arte literária: 

 

a) A Literatura permite-nos entrar em contato com nossa história para compreendermos 

melhor o presente, o passado e o futuro. 

b) A arte literária está relacionada à produção e à leitura de textos verbais escritos. 

c) Os textos ficcionais têm o poder de provocar diferentes efeitos de sentido nos 

leitores/ouvintes: alegria, tristeza, diversão, emoção etc. Isso acontece porque a Literatura 

nos permite sair do mundo real e chegar ao mundo da fantasia. 



d) Enquanto arte, a Literatura é capaz de registrar a realidade e fazer com que os 

leitores/ouvintes reavaliem a própria vida e seus comportamentos. 

e) A literatura é uma forma de arte que provoca a reflexão por meio de construções 

simbólicas. O trabalho com as palavras pode ser realizado com sentido denotativo ou 

conotativo/figurado 
 

*TROVADORISMO 

 
 

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. 



 


