
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

LITERATURA - TURMA 2001 - PROFESSORA ADRIANA 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA LITERATURA 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 
 - Romantismo 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO - 18/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO - 22/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

Professoraadrianaresende1@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Deem o melhor de si 
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1) Empenhada em implantar o Romantismo em Portugal, apresenta ainda influências 

neoclássicas e certa preocupação com questões históricas e políticas. 

a) Primeira geração 

b) Segunda geração 

c) Terceira geração 

d) Geração ultra-romântica 

e) Escapismo 

 

2) O que caracteriza o Mal do Século? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Escreva V ou F nas seguintes questões: 

a) (   )  O movimento romântico português durou quatro décadas e teve três períodos 

distintos. 

b) (   ) O Romantismo foi encarado como uma nova maneira de se expressar, de 

enfrentar os problemas da vida e do pensamento. 

c) (   )  Ao procurar a mulher de seus sonhos e, então frustrar-se por não encontra-la e 

perde-la, o romântico entrava em constante devaneio. 

d) (   )  As primeiras manifestações literárias ocorridas durante o período romântico em 

países africanos de expressão portuguesa seguiam os modelos vindos da 

metrópole europeia. 

e) (   )  Almeida Garret, Alexandre Herculano e Camilo de Castelo Branco são alguns 

dos maiores nomes da estética romântica portuguesa no século XIX. 

 

4) Em 1808, após a vinda da família Real Portuguesa para o Brasil, as ideias que 

culminaram no Romantismo começaram a ganhar força e forma. Foi após 1822, no 

entanto, que o movimento se formaria no país, partindo de um acontecimento histórico 

importante. Qual foi esse acontecimento histórico? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5) Marque a alternativa que melhor completa as lacunas. “A poesia romântica, 

didaticamente, é dividida em três fases: a primeira __________ e ___________; a 

segunda ____________, conhecida como ______________; a terceira como foco 

__________.” 

 

a) indianista, nacionalista, político, mal do século 

b) indianista, nacionalista, mal do século, político 

c) político, mal do século, indianista, nacionalista 

d) nacionalista, indianista, mal do século, econômico 

e) indianista, nacionalista, mal do século, econômico 

 

6) Poesia com foco político, com postura crítica em relação à realidade social do 

povo e o desejo de libertar-se. Essas características resumem a terceira fase da 

poesia romântica, também conhecida como: 

a) Condoreirismo 

b) Indianista  

c) Sentimentalista 

d) Escapismo  

e) Universalismo 

 

7) O Romantismo está relacionado com o surgimento de um novo público leitor. Qual 

público é esse? 

a) Fazendeiros 

b) Senhores feudais 

c) Nobreza 

d) Escravos 

e) Burguesia 

 

8) Marque a alternativa que não caracteriza a estética romântica: 

a) Objetivismo 

b) Pessimismo 

c) Subjetivismo 

d) Culto à natureza 

e) Primado do sentimento 

 

9) Se uma lágrima, às pálpebras me inunda, Se um suspiro nos seios treme ainda, É pela 

virgem que sonhei...que nunca Aos lábio me encostou a face linda! 

(Álvares de Azevedo) 

A característica do Romantismo mais evidente nesta quadra é: 

a) Pessimismo 

b) Espiritualismo 

c) A idealização da mulher 

d) O conhecimento 

e) A presença do senhor. 

 

 



 

 

10) Qual das opções abaixo retratam o contexto histórico do Romantismo? 

a) Revolução Francesa 

b) Iluminismo 

c) Inconfidência mineira 

d) Descobrimento do Brasil 

e) Impeachment de Collor 


