
  

LISTA DE EXERCÍCIOS – GÊNEROS LITERÁRIOS 
 
1. (Uern 2015)  Os gêneros literários são empregados com finalidade estética. Leia os textos a 
seguir. 
 
Busque Amor novas artes, novo engenho, 
Para matar-me, e novas esquivanças; 
Que não pode tirar-me as esperanças, 
Que mal me tirará o que eu não tenho. 
 
(Camões, L. V. de. Sonetos. Lisboa: Livraria Clássica Editora. 1961. Fragmento.) 
 
 
Porém já cinco sóis eram passados 
Que dali nos partíramos, cortando 
Os mares nunca doutrem navegados, 
Prosperamente os ventos assoprando, 
Quando uma noite, estando descuidados 
Na cortadora proa vigiando, 
Uma nuvem, que os ares escurece, 
Sobre nossas cabeças aparece. 
 
(Camões, L. V. Os Lusíadas. Abril Cultural, 1979. São Paulo. Fragmento.) 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação dos textos.  
a) Épico e lírico.    
b) Lírico e épico.    
c) Lírico e dramático.    
d) Dramático e épico.    
  
2. (G1 - cftmg 2015)  Sobre os gêneros literários, afirma-se: 
 
I. O gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição 

humana. 
II. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. 
III. O gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por 

heróis. 
IV. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e II.    
b) I e IV.    
c) II e III.    
d) III e IV.    
  
3. (Uem 2015)  Assinale o que for correto sobre o gênero lírico.  
01) O gênero lírico, em comparação com o gênero épico ou narrativo, mostra-se marcado por 

um filtro subjetivo que favorece a expressão individual, bem como a intensificação de 
sentimentos e emoções.    

02) Embora marcado por grande liberdade temática, o gênero lírico é bastante rigoroso no 
tocante às formas fixas, de modo que se manifesta apenas em sonetos, odes, elegias, contos 
e novelas.    

04) Em contraste com a presença de um narrador no gênero épico, na lírica nota-se a presença 
de um eu lírico, que tanto permite a expressão de um mundo interior quanto serve de filtro 
para a realidade externa.    

08) Uma das principais subdivisões do gênero lírico encontra-se no par “comédia” e “tragédia” 
que, presente desde as primeiras manifestações do gênero, deu origem, já no fim do século 
XVIII, à “tragicomédia”, com a utilização de versos livres e brancos.    



  

16) Recursos formais como a rima, a métrica e o ritmo, embora possam ser verificados em outros 
gêneros literários, encontram-se especialmente ligados ao gênero lírico, favorecendo sua 
sonoridade e sua expressividade.    

  
4. (Cesgranrio 2011)  Associe os gêneros literários às suas respectivas características. 
 

1 – Gênero lírico 

2 – Gênero épico 

3 – Gênero dramático 

(     ) Exteriorização dos valores e sentimentos coletivos 

(     ) Representação de fatos com presença física de atores 

(     ) Manifestação de sentimentos pessoais predominando, assim, 

a função emotiva 

A sequência correta, de cima para baixo, é  
a) 3 – 2 – 1     
b) 2 – 3 – 1     
c) 2 – 1 – 3     
d) 1 – 3 – 2     
e) 1 – 2 – 3    
  
5. (Fuvest 2009)  Em um poema escrito em louvor de "Iracema", Manuel Bandeira afirma que, 

ao compor esse livro, Alencar 

 "[...] escreveu o que é mais poema 

 Que romance, e poema menos 

 Que um mito, melhor que Vênus." 

 

Segundo Bandeira, em "Iracema",  

a) Alencar parte da ficção literária em direção à narrativa mítica, dispensando referências a 
coordenadas e personagens históricas.    

b) o caráter poemático dado ao texto predomina sobre a narrativa em prosa, sendo, por sua vez, 
superado pela constituição de um mito literário.    

c) a mitologia tupi está para a mitologia clássica, predominante no texto, assim como a prosa 
está para a poesia.    

d) ao fundir romance e poema, Alencar, involuntariamente, produziu uma lenda do Ceará, 
superior à mitologia clássica.    

e) estabelece-se uma hierarquia de gêneros literários, na qual o termo superior, ou dominante, é 
a prosa romanesca, e o termo inferior, o mito.    

  
6. (G1 - cftmg 2006)  Com relação aos gêneros literários, é INCORRETO afirmar que, no gênero  

a) lírico, o artista retrata criticamente a realidade.    
b) épico, o autor se apega à objetividade e à impessoalidade.    
c) lírico, a tendência do escritor é revelar as emoções que o mundo causou nele.    
d) dramático, há ausência de narrador, apresentando-se um conflito através do discurso direto.    
  
7. (Ufsc 2002)  Do fragmento transcrito, de Manuel Bandeira, assinale a(s) proposição(ões) com 

afirmação(ões) VERDADEIRA(S) 

.... 

Louvo o seu romance: "O Quinze" 

e os outros três;  

louvo "As Três""Marias" especialmente, 

mais minhas que de vocês. 

Louvo a cronista gostosa. 

Louvo o seu teatro: "Lampião" 

E a nossa "Beata Maria"....  

BANDEIRA, Manuel. "Estrela da Vida Inteira". 20a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 

255-256. 



  

 01) Manuel Bandeira está apresentando, nesse fragmento, obras de uma escritora que pertence 

à Academia Brasileira de Letras, é do Nordeste e participou da Semana de Arte Moderna, ao 

lado de Mário de Andrade. Trata-se de Raquel de Queiroz.    

02) Nas palavras "Três" e "Quinze", do fragmento de Bandeira, há igual número de fonemas e 
diferente número de letras; entretanto em "Lampião" existe quantidade menor de fonemas e 
maior de letras.    

04) Retirados do fragmento acima, estão colocados entre parênteses os gêneros literários que 
ele, Manuel Bandeira, diz ter escrito  (romance, crônica e teatro).    

08) Há, no fragmento de Manuel Bandeira, pronomes possessivos, representando a pessoa 
gramatical "que fala" e a pessoa gramatical "de quem se fala".    

16) No fragmento de Bandeira, a palavra "romance" completa o sentido do verbo transitivo direto 
"louvo", existindo predicado que tem como núcleo um verbo.    

32) Em "As Três MARIAS", o termo destacado é palavra que representa uma classe gramatical 
com que se nomeiam os seres em geral, sendo, portanto, um substantivo do tipo coletivo que 
está no plural.    

64) Em "LOUVO o seu teatro", existe, na palavra em destaque, desinência nominal de gênero.    
  
8. (Uem 2004)  Leia o texto a seguir e assinale o que for correto. 

 

Soneto de separação 

 

De repente do riso fez-se o pranto 

Silencioso e branco como a bruma 

E das bocas unidas fez-se a espuma 

E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 

 

De repente da calma fez-se o vento 

Que dos olhos desfez a última chama 

E da paixão fez-se o pressentimento 

E do momento imóvel fez-se o drama. 

 

De repente, não mais que de repente 

Fez-se de triste o que se fez amante 

E de sozinho o que se fez contente. 

 

Fez-se do amigo próximo o distante 

Fez-se da vida uma aventura errante 

De repente, não mais que de repente. 

 (Vinícius de Moraes) 

  

01) A teoria literária moderna reconhece três gêneros literários fundamentais - o épico, o lírico e 
o dramático - e, apesar de não fazer diferença de prestígio entre eles, não aceita a mistura 
deles em uma mesma obra literária. Podem-se subdividir esses três gêneros em espécies ou 
formas: o soneto é uma das formas dramáticas; a tragédia é uma das formas épicas; a balada 
é uma das formas líricas.    

02) No texto acima, predomina o gênero dramático, que tem a sua manifestação mais viva nos 
aspectos trágicos, procurando representar os conflitos e os dramas vivenciados pelos 
homens e a precariedade do mundo em que estão inseridos. Nesse caso específico, trata-
se de representar o drama da separação de dois amantes.    

04) No texto acima, predomina o gênero lírico, caracterizado, essencialmente, por manifestar a 
subjetividade do eu-lírico, expressando-lhe os sentimentos, as emoções, o mundo interior. 
De modo geral, a musicalidade é um elemento fundamental no texto lírico. Nesse texto de 
Vinícius de Moraes, além das rimas, a ocorrência considerável de fonemas sibilantes /sê/ e 



  

a semelhança de som de palavras como fez, "espuma", "espalmadas", "espanto" etc. 
consistem nos principais recursos empregados pelo artista para alcançar a referida 
sonoridade.    

08) No texto acima, pertencente ao gênero lírico, predomina:  

a) a antítese como figura de linguagem;  

b) a referência a fatos presentes como deflagradores do conflito do eu-lírico;  

c) a função conativa da linguagem;  

d) os versos decassílabos;  

e) as rimas consoantes, pobres e interpoladas;  

f) o emprego da linguagem figurada;  

g) a expressão do conflito do eu-lírico decorrente da separação amorosa.    
16) Pode-se afirmar que:  

a) a antítese, figura de linguagem predominante no texto acima, exprime ideias cuja força 

significativa reside na oposição dos contrários. É o que acontece no verso "E do momento imóvel 

fez-se o drama", em que o conflito vivido pelo eu-lírico atinge seu ponto culminante;  

b) no texto literário, dependendo do contexto, uma mesma palavra pode ter uma significação 
objetiva (denotação) ou sugerir outras significações, marcadas pela subjetividade do emissor 
(conotação). No verso "De repente da calma fez-se o vento", as palavras estão empregadas 
em sentido figurado ou conotativo.    

32) Pode-se afirmar que:  

a) o soneto, composto de dois quartetos e de dois tercetos, é uma das formas poemáticas mais 

tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais e expressa, quase sempre, conteúdo lírico;  

b) o soneto costuma conter uma reflexão sobre um tema ligado à vida humana. No texto acima, 
Vinícius de Moraes, ao retomar esse modo tradicional de compor versos, presta homenagem 
aos grandes clássicos da literatura, reconhecendo, no presente, a herança cultural do 
passado.    

  
 
9. (G1 - cftmg 2011)  O fragmento abaixo pertence ao gênero dramático. 
 
“MICROFONE - Buzina de automóvel. Rumor de derrapagem violenta. 
Som de vidraças partidas. Silencio. Assistência. Silencio. 
VOZ DE ALAIDE (microfone) - Clessi... Clessi... 
(Luz em resistência no plano da alucinação. 3 mesas, 3 mulheres escandalosamente pintadas, 
com vestidos berrantes e compridos. Decotes. Duas delas dançam ao som de uma vitrola 
invisível, dando uma vaga sugestão lésbica. Alaíde, uma jovem senhora, vestida com sobriedade 
e bom gosto, aparece no centro da cena. Vestido cinzento e uma bolsa vermelha.) 
ALAIDE (nervosa) - Quero falar com Madame Clessi! Ela esta? 
(Fala à 1ª mulher que, numa das três mesas, faz "paciência”. A mulher não responde.) 
ALAIDE (com angústia) - Madame Clessi esta - pode-me dizer? 
ALAIDE (com ar ingênuo) - Não responde! (com doçura) Não quer responder? 
(Silêncio da outra.)” 
 
RODRIGUES, Nelson. Teatro completo I. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. p. 109. 
 
Nesse gênero literário, o narrador é  
a) onisciente.    
b) inexistente.    
c) observador.    
d) personagem.    
  
10. (Enem 2009)  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.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Joaquim Maria Machado de Assis é cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, 

romancista, crítico e ensaísta. 

Em 2008, comemora-se o centenário de sua morte, ocorrida em setembro de 1908. Machado de 

Assis é considerado o mais canônico escritor da Literatura Brasileira e deixou uma rica produção 

literária composta de textos dos mais variados gêneros, em que se destacam o conto e o 

romance. 

 

Segue o texto desse autor, em poesia. 

 

A Carolina 

 

Querida, ao pé do leito derradeiro 

Em que descansas dessa longa vida, 

Aqui venho e virei, pobre querida, 

Trazer-te o coração do companheiro. 

 

Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro 

Que, a despeito de toda a humana lida, 

Fez a nossa existência apetecida 

E num recanto pôs um mundo inteiro. 

 

Trago-te flores, - restos arrancados 

Da terra que nos viu passar unidos, 

São pensamentos idos e vividos. 

 

Que eu, se tenho nos olhos mal feridos 

Pensamentos de vida formulados, 

São pensamentos idos e vividos. 

 (Machado de Assis) 



  

11. (Ibmecrj 2009)  Ao avaliarmos o texto quanto a seu gênero literário, podemos afirmar que ele 

pertence:  

a) Ao gênero narrativo, pois conta a história triste do poeta.    
b) Ao gênero lírico, pois expressa os sentimentos do eu-poético.    
c) Ao gênero dramático, pois evidencia o drama sentimental do poeta.    
d) Ao gênero épico, pois exterioriza e narra as emoções do eu-lírico de forma grandiloquente.    
e) Ao gênero descritivo pois descreve os detalhes do contexto físico da cena.    
  
12. (Ufu 1999)  Leia, atentamente, as seguintes afirmações sobre AUTO DO FRADE, de João 

Cabral de Melo Neto: 

 

I - O texto pertence ao gênero dramático. Como o título indica, auto é uma peça breve. 

II - A musicalidade, obtida por meio das rimas e do ritmo, pode caracterizar o texto como 

manifestação do gênero lírico. 

III - Por conter elementos narrativos, como personagens e uma história, o texto ainda pode ser 

considerado como manifestação do gênero épico. 

IV - O verso "Se já está morto. Se não dorme." possui oito sílabas poéticas, como este outro: 

"Não estamos todos aqui?". 

V - Nestes pungentes versos: "Eu sei que no fim de tudo/um poço cego me fita", o poeta usou a 

figura prosopopeia. 

 

Agora assinale a alternativa certa.  

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.    
b) Estão corretas apenas as afirmativas I, IV e V.    
c) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e V.    
d) Estão corretas apenas as afirmativas II, IV e V.    
e) Todas as afirmativas estão corretas.    
   



  

Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Lírico é o gênero de poesia em que o poeta expõe suas emoções e sentimentos. Exemplo 
desse gênero é o primeiro texto, cujo tema é o amor. 
O épico pode ser definido como um gênero constituído de longo poema acerca de assunto 
grandioso e heroico. Os Lusíadas, de Camões, é considerado o grande épico da Língua 
Portuguesa e canta os atos heroicos dos portugueses, durante as grandes navegações 
marítimas no século XV.    
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
[I] A palavra drama vem do grego e quer dizer ação, portanto, o gênero dramático tem como 

característica a possibilidade da encenação através de atores e de um cenário. 
[II] Correta. A temática que expressa o gênero lírico geralmente envolve a emoção, o estado 

de alma, os pensamentos, os sentimentos do eu lírico, portanto, é inteiramente subjetiva. 
[III] Correta. A palavra “épos” vem do grego e significa “versos”, portanto, o gênero épico é a 

narrativa em versos que apresenta um episódio heroico da história de um povo.  
[IV] Tanto a novela quanto o romance pertencem ao gênero narrativo.   
 
Resposta da questão 3: 
 01 + 04 + 16 = 21. 
 
[02] O gênero lírico pode manifestar-se na poesia, de maneira geral, não há o rigor apontado 

na afirmativa. Além disso, contos e novelas pertencem ao gênero narrativo. 
[08] Uma das principais subdivisões do gênero dramático encontra-se no par “comédia” e 
“tragédia”.   
 
Resposta da questão 4: 
 [B] 
 
O gênero lírico privilegia a manifestação de sentimentos pessoais, o dramático representa fatos 
com presença de atores e o épico busca a exteriorização de valores e sentimentos coletivos. 
“Lira dos Vinte Anos” de Álvares de Azevedo, “ Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente e “ Os 
Lusíadas” de Luís de Camões ilustram, respectivamente, essas caracterizações.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B]   
 
Resposta da questão 6: 
 [A]   
 
Resposta da questão 7: 
 02 + 08 + 16 = 26   
 
Resposta da questão 8: 
 52   
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
Trata-se de um tipo de texto próprio para ser representado, o que pressupõe recurso à 
linguagem gestual, à sonoplastia e à luminotécnica. Normalmente, não apresenta narrador, 
como se afirma em [B].   
 



  

Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
A alternativa “c” propõe-se como verdadeira, tendo em vista a possibilidade de múltiplos 
gêneros serem convertidos em uma linguagem teatral, bastando para isto, que se façam as 
adaptações necessárias como um todo.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B]   
 
Resposta da questão 12: 
 [E]   
 
 
  



  

Resumo das questões selecionadas nesta atividade 
 
Data de elaboração: 02/08/2020 às 13:50 
Nome do arquivo: GÊNEROS LITERÁRIOS - QUESTÕES 
 

 
Legenda: 
Q/Prova = número da questão na prova 
Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro® 
 
 
Q/prova Q/DB Grau/Dif. Matéria Fonte Tipo 
 
  
1 ............. 138661 ..... Baixa ............. Português ...... Uern/2015 ............................ Múltipla escolha 
  
2 ............. 138293 ..... Média ............ Português ...... G1 - cftmg/2015 ................... Múltipla escolha 
  
3 ............. 141132 ..... Baixa ............. Português ...... Uem/2015 ............................ Somatória 
  
4 ............. 103239 ..... Média ............ Português ...... Cesgranrio/2011 .................. Múltipla escolha 
  
5 ............. 86881 ....... Não definida .. Português ...... Fuvest/2009 ......................... Múltipla escolha 
  
6 ............. 71232 ....... Não definida .. Português ...... G1 - cftmg/2006 ................... Múltipla escolha 
  
7 ............. 40691 ....... Não definida .. Português ...... Ufsc/2002 ............................. Somatória 
  
8 ............. 53731 ....... Não definida .. Português ...... Uem/2004 ............................ Somatória 
  
9 ............. 104667 ..... Elevada ......... Português ...... G1 - cftmg/2011 ................... Múltipla escolha 
  
10 ........... 90748 ....... Média ............ Português ...... Enem/2009 ........................... Múltipla escolha 
  
11 ........... 86910 ....... Não definida .. Português ...... Ibmecrj/2009 ........................ Múltipla escolha 
  
12 ........... 32531 ....... Não definida .. Português ...... Ufu/1999 .............................. Múltipla escolha 

   



  

 
Estatísticas - Questões do Enem 
 
 
 
Q/prova Q/DB Cor/prova Ano Acerto 
 
  
10 ............................. 90748 ............ azul.................................. 2009 ................... 72%  
 
  


