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GRUPO I

PARTE A

Lê o texto. 
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Deixou-nos uma herança valiosíssima: o nascimento do teatro moderno em Por-

tugal, na Europa e no mundo. Gil Vicente ainda hoje é um rebelde. Nunca o teatro

produziu um fenómeno semelhante: apenas 30 anos de escrita e uma idolatria que

perdura há quase cinco séculos. Ao ler a sua obra percebe-se porquê – e permite -

-nos rever o seu lugar na história. Como Shakespeare, a vida de Gil Vicente foi su-

perlativa. Compositor, encenador, escritor, dramaturgo e ator, «Gil Vicente é o teatro

em estado puro», diz o historiador Vítor Pavão dos Santos.

Gil Vicente tinha uma enorme disponibilidade para o novo. Esta é, talvez, uma das

suas características mais impressionantes. Foi, até hoje, um exemplar guardião do

teatro. Considerado o marco inicial do Renascimento em Portugal e inventor do teatro,

Gil Vicente tem uma história pouco conhecida. Não há certezas sobre a data nem o

local do seu nascimento (calcula-se ter sido em Guimarães ou algures nas Beiras),

mas sabe-se que teve uma vida repleta de aventuras e experiências. Ganhou, por isso,

uma visão privilegiada sobre a cultura e a sociedade portuguesas, tão bem retratadas

nas suas peças. «As farsas e as sátiras sociais de Gil Vicente são uma interpretação

muito inteligente do tempo em que viveu», analisa o historiador José Hermano Sa-

raiva. As suas metáforas e caricaturas eram acrobacias de génio talentoso. 

O dramaturgo viveu os tempos de mudança da Idade Média para o Renascimento,

e a sua obra é um reflexo disso mesmo. No trabalho de Gil Vicente lemos toda uma

época onde as hierarquias e a ordem social eram dirigidas por normas rigorosas, que

começavam a ser postas em causa, a favor de uma nova sociedade que queria sub-

verter e questionar o poder. «O bobo da corte com grande dignidade», como lhe

chama a deputada Odete Santos, «escrevia para a corte, criticando o poder, os ricos

e a própria Igreja». À semelhança do teatro de revista dos anos 50, o teatro vicentino

foi uma forma inteligente de manobrar as convenções. (…)

Ao longo de mais de três décadas, Gil Vicente foi um dos principais animadores
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Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas.

1. As afirmações apresentadas de (A) a (G) correspondem a ideias-chave do texto que

leste. Escreve a sequência de letras que corresponde à ordem pela qual essas ideias

aparecem no texto.

1. Começa a sequência pela letra (D).

(A) O aspeto mais marcante de Gil Vicente é o seu interesse pela novidade.

(B) Na obra de Gil Vicente, encontram-se traços de uma sociedade que quer alterar

a forma como se estruturava até à época.

(C) Gil Vicente foi, ao longo de cerca de trinta anos, responsável pela produção de

inúmeros autos que animaram os serões da corte.

(D) Gil Vicente é o responsável pelo aparecimento do teatro moderno no mundo.

(E) Até hoje, a obra vicentina continua a ser representada.

(F) Os textos de Gil Vicente espelham as mudanças resultantes da passagem da

Idade Média para o Renascimento.

(G) A vida de Gil Vicente foi muito rica e diversificada.

2. Seleciona, para responderes a cada item (2.1. a 2.4.), a única opção que permite obter

uma afirmação adequada ao sentido do texto.

2. Escreve o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

2.1. A utilização dos dois pontos na primeira frase do texto marca

(A) uma relação causal.

(B) uma relação de consequência.

(C) uma explicação.

(D) a divisão de duas orações.

dos serões da corte. Escreveu, encenou e representou mais de 40 autos. Todos motivo

de estudo e ainda hoje muito representados em Portugal e no estrangeiro. Foi ele

quem inventou esta forma de arte. «Antes de Gil Vicente não havia teatro», lembra

Maria José Palla, professora universitária e fotógrafa. Um homem repleto de sabedoria

que sabia colocar as ideias em verso e em movimento. 

A sua primeira peça, «Monólogo do Vaqueiro (Auto da Visitação)», data de 1502 e

foi escrita e representada pelo próprio Gil Vicente na câmara da rainha, para come-

morar o nascimento do príncipe D. João, futuro D. João III. A última, “Floresta de En-

ganos”, foi escrita em 1536, possível ano da sua morte. Entre as duas, fez um percurso

admirável que marcou, para sempre, as culturas portuguesa e europeia. 

In “Os grandes portugueses”, www.rtp.pt
(adaptado – acedido em janeiro de 2013).



2.2. Afirma-se que Gil Vicente tem uma história pouco conhecida porque há muitas

dúvidas sobre

(A) o local e a data do seu nascimento e as aventuras que terá vivido.

(B) o seu ano de nascimento e o local onde terá vindo ao mundo.

(C) a sua ligação ao teatro e o local e a data de nascimento.

(D) a sua existência.

2.3. O conector “por isso” (l. 13) assinala

(A) uma relação de consequência entre a riqueza da vida de Gil Vicente e a

forma como este retrata a sociedade e a cultura do seu tempo.

(B) que a vida diversificada de Gil Vicente é uma consequência da forma como

retrata a sociedade e a cultura do seu tempo.

(C) uma relação de consequência entre a visão privilegiada de Gil Vicente e a

sociedade portuguesa.

(D) uma relação de consequência entre a visão privilegiada de Gil Vicente

sobre a vida e a sociedade portuguesa e a interpretação das farsas e das

sátiras.

2.4. O teatro de Gil Vicente tem semelhanças com o teatro de revista dos anos 50

porque

(A) criticava o poder, os ricos e a própria Igreja.

(B) encontrou uma forma de criticar sem ficar limitado pelas convenções da

época.

(C) foi muito inteligente para a época em que foi escrito.

(D) foi escrito para a corte.

3. Seleciona a opção que corresponde à única afirmação falsa, de acordo com o

 sentido do texto.

3. Escreve o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

(A) «que» (l. 20) refere-se a «normas rigorosas» (l. 20).

(B) «Todos» (l. 27) refere-se a «mais de 40 autos» (l. 27).

(C) «que» (l. 31) refere-se a «sabedoria» (l. 30).

(D) «as duas» (l. 35) refere-se a «Monólogo do Vaqueiro (Auto da Visitação)» (l. 32)

e a «Floresta de Enganos» (ll. 34-35).



1 De formas e de pecados.
2 Inferno (danados – condenados).
3 Carga da barca.
4 Profissão.
5 Em má hora.
6 Por muito que te custe.

7 Valer, servir, ser útil.
8 Depois.
9 Dádivas aos santos, em

 cumprimento de promessas.
10 Orações pelos defuntos.
11 Indemnização (do dinheiro

 roubado).

12 Couro de cabra curtido para
calçado.

13 Pele de ovelha para calçado.
14 Barca reles.
15 João Antão (nome do Sapateiro).

Responde, de forma completa e bem estruturada, aos itens que se seguem.

1. Identifica os elementos cénicos que o Sapateiro traz, referindo o seu valor simbólico.

2. Identifica o recurso expressivo presente na expressão do Diabo “Santo çapateiro

honrado!” (v. 3) e analisa a sua expressividade.

3. Classifica a atitude do Diabo para com o Sapateiro, justificando-a.

4. Aponta os argumentos apresentados pelo Sapateiro em sua defesa.

5. Lê o comentário seguinte: «Pela leitura de algumas falas do Sapateiro, percebe-se

que Gil Vicente faz uma crítica à Igreja.»

8. Apresenta dois argumentos a favor deste comentário, considerando as falas do

 Sapateiro ao longo do texto.

PARTE B

Lê o texto. Em caso de necessidade, consulta as notas e o vocabulário apresentados.

ÇAP. Hou da barca!
DIABO Quem vem i?

Santo çapateiro honrado!
Como vens tão carregado1?

ÇAP. Mandaram-me vir assi…

E pera onde é a viagem?
DIABO Pera o lago dos danados2.
ÇAP. Os que morrem confessados,

onde têm sua passagem?
DIABO Nom cures de mais linguagem!

Esta é tua barca, esta!
ÇAP. Arrenegaria eu da festa

e da puta da barcagem3!

Como poderá isso ser,
confessado e comungado?

DIABO E tu morreste escomungado:
nom o quiseste dizer.
Esperavas de viver;
calaste dous mil enganos.
Tu roubaste bem trint’anos
o povo com teu mester4.

Embarca, eramá5 pera ti,
que há já muito que t’espero!

ÇAP. Pois digo-te que nom quero!
DIABO Que te pês6, há-de ir, si, si!
ÇAP. Quantas missas eu ouvi,

nom me hão elas de prestar7?
DIABO Ouvir missa, então8 roubar –

é caminho per’aqui.

ÇAP. E as ofertas9, que darão?
E as horas dos finados10?

DIABO E os dinheiros mal levados,
que foi da satisfação11?

ÇAP. Ah! Nom praza ò cordovão12,
nem à puta da badana13,
se é esta boa traquitana14

em que se vê Joanantão15!

Ora juro a Deus que é graça!

Gil Vicente, “Auto da Barca do Inferno”, 
in Teatro de Gil Vicente, 

edição de António José Saraiva. 
6a. ed., Lisboa: Portugália Editora, s/d.

Vem um Çapateiro com seu avental, e carregado
de formas, e chega ao batel infernal, e diz:
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PARTE C

Com base na leitura que fizeste de uma das narrativas de autores portugueses (Eça

de Queirós, Camilo Castelo Branco ou Vergílio Ferreira), escreve um texto expositivo,

com um mínimo de 100 e um máximo de 140 palavras, no qual apresentes uma das per-

sonagens da narrativa escolhida.  

O teu texto deve incluir uma parte introdutória, uma parte de desenvolvimento e

uma parte de conclusão.

Organiza a informação da forma que considerares mais pertinente, tratando os

quatro tópicos apresentados a seguir. Se não mencionares ou se não tratares correta-

mente os dois primeiros tópicos, a tua resposta será classificada com zero pontos.

• Indicação do título da obra escolhida e do seu autor.

• Apresentação muito breve do enredo da narrativa.

• Identificação e descrição da personagem principal.

• Função/ papel da personagem na obra.

GRUPO II

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas.

1. Escreve a letra que identifica a opção que termina corretamente a afirmação se-

guinte.

1. O fenómeno de evolução fonológica que se encontra presente em arrenegar > renegar

designa-se

(A) prótese.

(B) paragoge.

(C) metátese.

(D) aférese.

2. Reescreve as frases seguintes (2.1. e 2.2.), substituindo a expressão sublinhada pelo

pronome pessoal adequado. Faz apenas as alterações necessárias.

2.1. Se eles pudessem assistir à representação do Auto da Barca do Inferno, compra-

riam um bilhete imediatamente.

2.2. Os espetadores acreditam que a representação desencadeia o espírito crítico.



COLUNA A COLUNA B

(A) Eu sei, Sapateiro, que

trazes pecados.

(B) O Diabo viu o Sapateiro

chegar  carregado de

pecados.

(C) A personagem de Gil

 Vicente, o Sapateiro,

representa uma classe

 socioprofissional.

(D) O Diabo disse 

ao  Sapateiro que ele 

estava condenado.

(E) O Sapateiro, quando é 

um homem honrado, é

honesto.

(1) complemento agente da

passiva

(2) complemento direto

(3) complemento indireto

(4) complemento oblíquo

(5) sujeito

(6) modificador do nome

apositivo

(7) predicativo do sujeito

(8) vocativo

4. Completa, de forma adequada, a afirmação que se segue.

4. A palavra mester é considerada um arcaísmo porque…

5. Classifica as orações sublinhadas nas frases seguintes.

5.1. O Sapateiro afirmou, em sua defesa, que tinha comungado e rezado muito.

5.2. Embora o Diabo o tenha condenado desde o início, o  Sapateiro dirigiu-se à

barca do Anjo.

GRUPO III

Na Idade Média, havia quem acreditasse que a salvação da alma poderia ser com-

prada. Assim, quem tinha dinheiro poderia comprar um lugar no céu, como se de uma

parcela de terreno se tratasse. Do mesmo modo, esta possibilidade assegurava a ab-

solvição de todos os pecados, pelo que as pessoas poderiam continuar a errar. 

Imagina que fazias uma viagem até à Idade Média e encontravas alguém que acre-

ditasse nesta realidade.

Escreve um texto, com um mínimo de 180 e um máximo de 240 palavras, onde

 apresentes, pelo menos, dois argumentos que provem que esta visão da realidade é 

ingénua.

3. Associa cada elemento da coluna A ao único elemento da coluna B que lhe corres-

ponde, de modo a identificares a função sintática desempenhada pela expressão

sublinhada em cada frase. 
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