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ENSINO MÉDIO 
 

 

 

Prezados Alunos, Pais e/ou Responsáveis, 

 Dando continuidade ao processo de formação dos nossos leitores, comunicamos a lista de leituras obrigatórias para o Ensino 
Médio no ano letivo de 2017. 

 As obras literárias selecionadas constam na lista do vestibular mais concorrido do estado. No que se refere aos textos 
literários, espera-se o conhecimento das obras representativas dos diferentes períodos das literaturas brasileira, portuguesa e africana. 
O conhecimento desse repertório implica a capacidade de analisar e interpretar os textos, reconhecendo seus diferentes gêneros e 
modalidades, bem como seus elementos de composição. Além da capacidade de relacionar o texto com seu contexto histórico e 
cultural. 

 
1º ano 
Trimestre  Título Autor Editora 

1º  TRISTÃO E ISOLDA ADAPTAÇÃO DE HELENA GOMES BERLENDIS & VERTECCHIA 
2º  AUTO DA BARCA DO INFERNO GIL VICENTE CLÁSSICOS DA SARAIVA 
3º  MINHA VIDA DE MENINA HELENA MORLEY COMPANHIA DAS LETRAS 

 
2º ano 
Trimestre  Título Autor Editora 

1º  IRACEMA JOSÉ DE ALENCAR SUGESTÃO:Moderna e 
melhoramentos 

2º  A RELÍQUIA EÇA DE QUEIRÓS SUGESTÃO: Col. Saraiva de Bolso ou 
Martin Claret. 

3º  O CORTIÇO ALUÍSIO AZEVEDO SUGESTÃO: Moderna 
 
3º ano 
Trimestre  Título Autor Editora 

1º  CLARO ENIGMA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE COMPANHIA DAS LETRAS 
2º  VIDAS SECAS GRACILIANO RAMOS RECORD 
3º  MAYOMBE PEPETELA CASA DA PALAVRA – LEYA 

 
 

Algumas obras podem ser baixadas da Internet pelo “Portal Domínio Público”.  A biblioteca digital constitui-se em um 
ambiente virtual que permite à coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo 
o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio 
público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal. Desta 
forma, também pretende contribuir para o desenvolvimento da educação e da cultura, assim como, aprimorar a construção da 
consciência social, da cidadania e da democracia no Brasil.  

 
Atenciosamente, 
 
Equipe Certus 
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