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Trovadorismo 
 
1. (FUVEST) Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre homem amante/mulher 
amada, ou mulher amante/homem amado, pode-se afirmar que: 

a) o Trovadorismo corresponde ao Renascimento.  
b) o Trovadorismo corresponde ao movimento humanista. 
c) o Trovadorismo corresponde ao Feudalismo.  
d) o Trovadorismo e o Medievalismo só poderiam ser provençais. 
e) tanto o Trovadorismo como o Humanismo são expressões da decadência medieval. 

 
 

2. (ENEM) Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a 
natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, 
os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o 
espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. 

(SEVCENKO, N. O Renascimento, Campinas, Unicamp, 1984). 
 
O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela 
constante relação entre: 

a) Fé e misticismo. 
b) Ciência e arte. 
c) Cultura e comércio. 
d) Política e economia. 
e) Astronomia e religião. 

 
 
3. (UNIFESP) Senhor feudal 
“Se Pedro Segundo 
Vier aqui 
Com história 
Eu boto ele na cadeia. ” 

(Oswald de Andrade)  
 

O título do poema de Oswald remete o leitor à Idade Média. Nele, assim como nas cantigas de 
amor, a ideia de poder retoma o conceito de: 

a) Fé religiosa. 
b) Relação de vassalagem. 
c) Saudade de um ente distante. 
d) Igualdade entre as pessoas. 

 
 

4. (MACKENZIE) Assinale a afirmativa correta sobre o texto.  

“Ondas do mar de Vigo,  
se vistes meu amigo!  
E ai Deus, se verrá cedo!  
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Ondas do mar levado,  
se vistes meu amado! 
E ai Deus, se verrá cedo!” 

(Martim Codax) 
 

Vocabulário: 
verrá = virá / levado = agitado  

a) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino manifesta a Deus seu sofrimento amoroso.  
b) Nessa cantiga de amor, o eu lírico feminino dirige-se a Deus para lamentar a morte do ser 

amado.  
c) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino manifesta às ondas do mar sua angústia 

pela perda do amigo em trágico naufrágio.  
d) Nessa cantiga de amor, o eu lírico masculino dirige-se às ondas do mar para expressar sua 

solidão.  
e) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico feminino dirige-se às ondas do mar para expressar sua 

ansiedade com relação à volta do amado. 
 
 
5. (UNIFESP) Leia a cantiga seguinte, de Joan Garcia de Guilhade: 
“Un cavalo non comeu 
á seis meses nen s’ergueu 
mais prougu’a Deus que choveu, 
creceu a erva, 
e per cabo si paceu, 
e já se leva! 
Seu dono non lhi buscou 
cevada neno ferrou: 
mai-lo bon tempo tornou, 
creceu a erva, 
e paceu, e arriçou, 
e já se leva! 
Seu dono non lhi quis dar 
cevada, neno ferrar; 
mais, cabo dum lamaçal 
creceu a erva, 
e paceu, e arriç’ar, 
e já se leva!” 

(CD Cantigas from the Court of Dom Dinis. harmonia mundiusa, 1995.) 
 
A leitura permite afirmar que se trata de uma cantiga de: 

a) escárnio, em que se critica a atitude do dono do cavalo, que dele não cuidara, mas graças 
ao bom tempo e à chuva, o mato cresceu e o animal pôde recuperar-se sozinho.  

b) amor, em que se mostra o amor de Deus com o cavalo que, abandonado pelo dono, comeu 
a erva que cresceu graças à chuva e ao bom tempo. 

c) escárnio, na qual se conta a divertida história do cavalo que, graças ao bom tempo e à 
chuva, alimentou-se, recuperou-se e pôde, então, fugir do dono que o maltratava. 
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d) amigo, em que se mostra que o dono do cavalo não lhe buscou cevada nem o ferrou por 

causa do mau tempo e da chuva que Deus mandou, mas mesmo assim o cavalo pôde 
recuperar-se. 

e) maldizer, satirizando a atitude do dono que ferrou o cavalo, mas esqueceu-se de alimentá-
lo, deixando-o entregue à própria sorte para obter alimento. 
 

 
6. (MACKENXIE) Assinale a afirmativa correta com relação ao Trovadorismo.   
 
Texto I  
“Ondas do mar de Vigo,  
se vistes meu amigo!  
E ai Deus, se verrá cedo!  
Ondas do mar levado,  
se vistes meu amado!  
E ai Deus, se verrá cedo!  
 

(Martim Codax) 
Obs.: verrá = virá levado = agitado   
 
Texto II  
Me sinto com a cara no chão, mas a verdade precisa ser dita ao  
menos uma vez: aos 52 anos eu ignorava a admirável forma lírica da  
canção paralelística (...).  
O “Cantar de amor” foi fruto de meses de leitura dos cancioneiros.  
Li tanto e tão seguidamente aquelas deliciosas cantigas, que fiquei  
com a cabeça cheia de “velidas” e “mha senhor” e “nula ren”;  
sonhava com as ondas do mar de Vigo e com romarias a San Servando. 
O único jeito de me livrar da obsessão era fazer uma cantiga.              

(Manuel Bandeira) 
 

a) Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual 
entre nobres e mulheres camponesas.  

b) Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultura teocêntrica 
para a cultura antropocêntrica.  

c) Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos 
poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis.  

d) Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, 
como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram 
transmitidas oralmente.  

e) Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época absorveu a 
influência dos padrões estéticos greco-romanos. 
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