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LITERATURA 1ºAno EM- Prof ª -Simone 

Atividades para sexta-feira (24 de abril de 2020). 

Resolver exercícios sobre gêneros literários é avaliar seu conhecimento sobre três temas: 

gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. 

O Gênero Épico (ou Gênero Narrativo) é marcado por contos heroicos, desafios, 

aventuras, elementos simbólicos e imaginários. São compostos por enredo, narrador e 

personagens. 

Exemplos do Gênero Épico: 
 Conto: narrativa breve que relata acontecimentos cotidianos, sem características 

detalhadas. 

 Crônica: são textos com narrativas de curta duração, que retratam fatos 

cotidianos.  

 Fábula: narrativa em prosa, composta por personagens e bastante breve. 

 Epopéia: poema épico extenso, que narra histórias de um povo ou nação, com 

exaltação. 

Autores e Obras do Gênero Épico: 
 Manuel Bandeira: “Testamento” 

 Hesíodo: “Os trabalhos e os dias” 

 Homero: “Odisséia” 

 Sílio Itálico: “A Guerra Púnica” 

  

O Gênero Dramático é definido por obras literárias que podem ser encenadas ou 

dramatizadas. A principal característica do Gênero Dramático é o texto principal, nele 

contém instruções de como as falas devem ser ditas pelos autores. 

Exemplos do Gênero Dramático: 
 Tragédia: é a representação de acontecimentos trágicos, na intenção de causar 

compaixão e terror. 

 Comédia: representações humorísticas com o objetivo de tratar de maneira 

cômica as situações e os costumes, alegrando o ouvinte. 

 Farsa: é uma peça teatral menor, que critica a sociedade em geral e os seus 

costumes. 

 Auto: pequenos textos originados na Idade Média, com temas cômicos 

representados normalmente por um único ato. 

Autores e Obras do Gênero Dramático: 

 Carlos Drummond de Andrade: “Caso do Vestido” 

 Jorge de Andrade: “A escada” 

 Dias Gomes: “O pagador de promessas” 

 Plínio Marcos: “Navalha na carne” 

  



O Gênero Lírico possui como principal característica a subjetividade. Ele é 

representado por poemas e textos que expressam sentimentos, emoções, pensamentos, 

o estado da alma e os pontos de vista do autor.  

A melodia e o canto são também características desse gênero literário. 

Exemplos do Gênero Lírico: 
 Soneto: são poemas composto por estrofes, ritmo e melodia. 

 Elegia: são poesias de caráter melancólico e acontecimentos tristes.  

 Écloga: poemas relacionados com a vida pastoril. 

 Hino: poema ou cântico destinado a exaltação. 

Autores e Obras do Gênero Lírico: 

 Gonçalves Dias: “I Juca Pirama” 

 Carlos Drummond de Andrade: “A Máquina do Mundo” 

 Manuel Bandeira: “Vou-me Embora pra Pasárgada” 

 Vinícius de Moraes: “Soneto da Fidelidade” 

 

EXERCÍCIOS 

1) O gênero narrativo, na maioria das vezes, é expresso pela: 

a) Poesia. 

b) Show. 

c) Jornal. 

d) Romance. 

e) Ode. 

2) O soneto é uma das formas mais tradicionais e, na maioria das vezes, tem conteúdo: 

a) lírico. 

b) cronístico. 

c) épico. 

d) dramático. 

e) satírico. 

3) Assinale a afirmativa correta: 

a) Aristóteles afirma que os textos épicos apresentam uma narrativa e sempre terão um 

narrador-personagem. 

b) A tragédia é um gênero literário. 

c) O gênero lírico é um texto de caráter emocional, porém, as emoções expressas nesse 

gênero não representam a 

subjetividade do autor; é apenas ficção. 



d) O gênero dramático apresenta esta estrutura: apresentação e desfecho. 

e) Os elementos essenciais de uma narrativa são: narrador, enredo, personagens, tempo 

e espaço. 

4) 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) III e IV. 

d) II e III. 

 

 

Qualquer dúvida estou à disposição  


