
Literatura 
 

1 

 

Exercícios de gêneros literários – Parte 2 

Exercícios 

 

1. Isto 

Dizem que finjo ou minto 

Tudo que escrevo. Não. 

Eu simplesmente sinto 

Com a imaginação. 

Não uso o coração. 

Tudo o que sonho ou passo 

O que me falha ou finda, 

É como que um terraço 

Sobre outra coisa ainda. 

Essa coisa é que é linda. 

Por isso escrevo em meio 

Do que não está ao pé, 

Livre do meu enleio, 

Sério do que não é. 

Sentir? Sinta quem lê! 

 

PESSOA, F. Poemas escolhidos.São Paulo: Globo, 1997 

 

Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX. Sua obsessão pelo fazer poético 

não encontrou limites. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto, e criar foi a grande 

finalidade de sua vida. Poeta da “Geração Orfeu”, assumiu uma atitude irreverente. 

 

Com base no texto e na temática do poema Isto, conclui-se que o autor: 

a) revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escritura do texto. 

b) considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais. 

c) associa o modo de composição do poema ao estado de alma do poeta. 

d) apresenta a concepção do Romantismo quanto à expressão da voz do poeta. 

e) separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do eu lírico. 
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2. Texto I  
Chão de Esmeralda  

Me sinto pisando 

Um chão de esmeraldas 

Quando levo meu coração 

À Mangueira 

Sob uma chuva de rosas 

Meu sague jorra das veias  

E tinge um tapete  

Pra ela sambar  

É a realeza dos bambas  

Que quer se mostrar 

Soberba, garbosa 

Minha escola é um catavento a girar 

É verde é rosa 

Oh, abre alas pra Mangueira passar 

BUARQUE, C.; CARVALHO, H. B. Chico Buarque de Mangueira. Marola Edições Musicais Ltda. BMG. 1997. Disponível  

 

Texto II 

Quando a escola de samba entra na Marquês de Sapucaí, a plateia delira, o coração dos componentes 

bate mais forte e o que vale é a emoção. Mas, para que esse verdadeiro espetáculo entre em cena, por 

trás da cortina de fumaça dos fogos de artifício, existe um verdadeiro batalhão de alegria: são 

costureiras, aderecistas, diretores de ala e de harmonia, pesquisador de enredo e uma infinidade de 

profissionais que garantem que tudo esteja perfeito na hora do desfile. 

AMORIM, M.; MACEDO, G. O espetáculo dos bastidores. Revista de Carnaval 2010:Mangueira.Rio de Janeiro: Estação 

Primeira de Mangueira, 2010 

 

Ambos os textos exaltam o brilho, a beleza, a tradição e o compromisso dos dirigentes e de todos os 

componentes com a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Uma das diferenças que se 

estabelece entre os textos é que     

a)  o artigo jornalístico cumpre a função de transmitir emoções e sensações, mais do que a letra de 

música. 

b) a letra de música privilegia a função social de comunicar a seu público a crítica em relação ao 

samba e aos sambistas.  

c) a linguagem poética, no Texto I, valoriza imagens metafóricas e a própria escola, ao passo que a 

linguagem, no Texto II, cumpre a função de informar e envolver o leitor.  

d) ao associar esmeralda e rosa às cores da escola, o Texto I acende a rivalidade entre escolas de 

samba, enquanto o Texto II é neutro.  

e) o Texto I sugere a riqueza material da Mangueira, enquanto o Texto II destaca o trabalho na escola 

de samba. 
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3. Em que diferem essencialmente o teatro e o romance à forma de composição, uma vez que o mesmo 

assunto pode ser utilizado por ambos? 
 

 

4.  Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a 

representação. A palavra vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma 

composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. 

O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma 

estrutura específica, caracterizada: 1) pela presença de personagens que devem estar ligados com 

lógica uns aos outros e à ação; 2) pela ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos 

dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade do efeito e segundo uma 

ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho; 3) pela situação ou ambiente, 

que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação; 4) pelo tema, ou 

seja, a ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação real por meio da 

representação. 

 

COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1973 (adaptado). 

 

Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que 

 

a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é 

possível sua concepção de forma coletiva. 

b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo 

autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. 

c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, 

romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. 

d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais 

importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até 

os dias atuais. 

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção/recepção 

do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente 

à cena teatral. 
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Gabarito 

 

1.  E 

Para o gênero lírico, quem ganha a expressão máxima não é o poeta, de fato, mas sim o eu-lírico, a voz 

do poema que enaltece a produção de escrita literária.  

 

2.  C 

Enquanto o Texto I faz parte de um gênero literário, a presença de linguagem conotativa irá prevalecer, 

evidenciando uma forma diferente de enaltecer o objeto; ao contrário do primeiro texto, o segundo aborda 

o lado informativo (por ser uma reportagem) do mesmo assunto, fato que utiliza a linguagem denotativa.  

 

3. Em primeiro lugar, é necessário classificar o teatro e o romance em seus gêneros. O primeiro faz parte 

do gênero dramático, por necessariamente exigir a atuação para evidenciar o enredo; o segundo faz parte 

do gênero épico/narrativo, uma vez que a narrativa em prosa conduz a história, possuindo cinco 

elementos: personagens, enredo, narrador, tempo e espaço (o gênero dramático não possui narrador). 

Nesse sentido, embora podendo abordar um mesmo assunto, ambos os textos/gêneros desenvolvem 

maneiras diferentes de desenvolver a história. 

 

4. C 

O gênero dramático pode se originar de outros gêneros textuais, como um romance, um conto, etc, e até 

mesmo ser inspirado por meio de notícias e reportagens. O que precisa ser mudado é a estrutura e a 

disposição do decorrer da história para que ela seja encenada, e não voltada para a presença de um 

narrador, necessariamente.  

 


