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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Literatura 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Romantismo 

Data que foi postado o trabalho 20/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoraadrianaresende1@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total de 
70 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 do 
professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o aluno 
não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo poderá 
copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo do 
2º 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 Whatsapp 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 
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1. Leia: 

"Cantor das selvas, entre bravas matas 
Áspero tronco da palmeira escolho, 
Unido a ele soltarei meu canto, 
Enquanto o vento nos palmares zune, 
Rugindo os longos, encontrados leques." 
Os versos acima, de Os Timbiras, de Gonçalves Dias, apresentam características da primeira geração 

 romântica: 
a) apego ao equilíbrio na forma de expressão; presença do nacionalismo, pela temática indianista e pela 

valorização da natureza brasileira. 
b) resistência aos exageros sentimentais e à forma de expressão subordinada às emoções; visão da 

poesia a serviço de causas sociais, como a escravidão. 
c) expressão preocupada com o senso de medida; "mal do século"; natureza como amiga e confidente. 
d) transbordamento na forma de expressão; valorização do índio como típico homem nacional; 

apresentação da natureza como refúgio dos males do coração. 
e) expressão a serviço da manifestação dos estados de espírito mais exagerados; sentimento profundo de 

solidão. 
 
2. A respeito do Romantismo no Brasil, pode-se afirmar que: 
 a) sua ação nacionalista deu origem às condições políticas que propiciaram a nossa Independência; 
 b) coincidiu com o momento decisivo de definição da nacionalidade e colaborou para essa definição; 
 c) espelhou sempre as influências estrangeiras, em nada aproveitando os costumes e a cor locais; 
 d) foi decisivo para o amadurecimento dos sentimentos nativistas que culminaram na Inconfidência Mineira; 
 e) ganhou relevo apenas na poesia, talvez por falta de talentos no cultivo da ficção. 
 
3. Baseando-se na leitura do texto de Álvares de Azevedo, assinale a única alternativa incorreta: 

"Junto a meu leito, com as mãos unidas, 
Olhos fitos no céu, cabelos soltos, 
Pálida sombra de mulher formosa 
Entre nuvens azuis pranteia orando. 
É um retrato talvez. naquele seio 
Porventura sonhei doiradas noites. 
Talvez sonhando desatei sorrindo 
Alguma vez nos ombros perfumados 
Esses cabelos negros, e em delíquio 
Nos lábios dela suspirei tremendo. 
foi-se minha visão. E resta agora 
Aquela vaga sombra na parede 
– Fantasma de carvão e pó cerúleo, 
Tão vaga, tão extinta e fumarenta 
Como de um sonho o recordar incerto." 

                                               (AZEVEDO, Álvares de. VI Parte de "Ideias Íntimas". In: CÂNDIDO, 
A. & CASTELLO, J. A. Presença da Literatura Brasileira, vol.II, São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1968, p. 26). 
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 Quais características do poema podem vinculá-lo ao segundo momento do movimento romântico brasileiro, 
também conhecido como "geração do spleen" ou "mal do século": 
 a) A presença da mulher amada torna-se o ponto central do poema. Isso é claramente manifestado pelas 

recordações do eu-lírico, marcado por um passado vivido, que sempre volta em imagens e sonhos. 
 b) texto reflete um articulado jogo entre o plano do imaginário e o plano real. Um dos elementos, entre 

outros, que articula essa contradição é a alternância dos tempos verbais presente/passado. 
 c) Realidade e fantasia tornam-se a única realidade no espaço da poesia lírica romântica, gênero 

privilegiado dentro desse movimento. 
 d) Apesar de utilizar decassílabo, esse poema possui o andamento próximo ao da prosa. Esse aspecto 

formal é importante para intensificar certo prosaísmo intimista da poesia romântica. 
 
4. Considerado pela crítica brasileira o escritor mais bem dotado de sua geração, Álvares de Azevedo, além 

das poesias, deixou-nos que obra de prosa narrativa? 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

"Agora, peço a você. 
Ó caboclo brasileiro, 
caboclo ainda cativo, 
ler o 'Navio Negreiro' 
para ficar informado 
do passado cativeiro. 

 
Era um navio maldito, 

uma ave de rapina 
voando a flor do oceano, 

no bojo a gana a assassina 
conduzia ouro humano: 
a rapa negra era a mina. 

 
Caboclo, não chore não, 

não chora quando o poema 
apertar-lhe o coração; 

se não puderimpe ou gema 
ou grite de indignação. 
caboclo, este o dilema. 

 
Depois leias as Vozes d'África 

com a mesma indignação 
contra os senhores de escravos, 

ó caboclo do sertão, 
o cativeiro de hoje 

é o mesmo: cana e algodão." 
 

5. As quatro estrofes acima constituem trecho de uma obra, publicada em 1952, em que um poeta 
modernista, autor do longo poema "Invenção de Orfeu", conta à maneira dos poetas populares das feiras 
nordestinas, a vida e as aventuras de um poeta do romantismo brasileiro. 

 Assinale nas alternativas abaixo aquela que contenha respectivamente: 
 I - a temática versada pelas estrofes acima; 
 II - nome do poeta romântico; 
 III - título da primeira obra deste poeta romântico; 

a) I- temática regionalista; II- Gonçalves Dias; IIIPrimeiros Cantos; 
b) I- temática amorosa; II- Álvares de Azevedo; IIILira dos Vinte Anos; 
c) I- temática racial; II- Casimiro de Abreu; IIIPrimaveras; 
d) I- temática urbana; II- Olavo Bilac; III- Tarde; 
e) I- temática de crítica social; II- Castro Alves; IIIEspumas Flutuantes; 
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6. Lucíola e Senhora; O Gaúcho,Sertanejo; e o Guarani e As Minas de Prata representam na obra de Alencar, 
de acordo com os seus conteúdos e seus cenários, romances de tipos, respectivamente: 
a) urbanos, regionalistas e pré-históricos; 
b) documentais, sociais e histórico-indianistas; 
c) europeus, nacionais e indianistas; 
d) psicológicos, documentais e folclóricos; 
e) realistas, impressionistas e românticos. 

 
7. O gosto pela expressão dos sentimentos, dos sonhos e das emoções que agitam seu mundo interior, numa 

atitude individualista e profundamente pessoal, marcou os autores de qual movimento? 
  
 _____________________________________________________________________________________ 
 
8. O tema do excerto abaixo se relaciona à representativa tendência de um determinado estilo literário. 
 Assinale, então, a opção cujos autores pertencem à tendência e ao estilo em questão: 
 

"Amei-te sempre: – e pertencer-te quero 
Para sempre também, amiga morte. 

Quero o chão, quero a terra - esse elemento 
que não se sente dos vaivéns da sorte." 

 
a) Casimiro de Abreu, Visconde de Taunay, José de Alencar. 
b) Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Junqueira Freire. 
c) Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama. 
d) Castro Alves, Gonçalves Dias, Manuel Antônio de  Almeida. 
e) Gregório de Matos, Padre Vieira, Bernardo Guimarães. 
 

9. Os fragmentos abaixo, retirados de obras da Literatura Brasileira, caracterizam a ideologia criada pelo 
Indianismo, exceto: 

 a) "(...) No Guarani o selvagem é um ideal, que o escritor intenta poetizar, despindo-o da crosta grosseira 
de que o envolveram os cronistas..." 

 b) "(...) Os tupis desceram para serem absorvidos. Para se diluírem no sangue da gente nova. Para viver 
subjetivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e o seu grande sentimento 
de humanidade." 

 c) "(...) Criaturas de Deus, de bons corpos e bom espírito, ainda sem religião e educáveis no bem ou no 
mal. Seria fácil trazê-las de sua virtude natural à virtude consciente do Cristianismo, para sua eterna 
salvação." 

 d) "(...) Era Peri. Altivo, nobre, radiante da coragem invencível e do sublime heroísmo de que já dera tantos 
exemplos, o índio se apresentava só em face de duzentos inimigos fortes e sequiosos de vingança." 

 e) "(...) contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de  
Antônio de Mariz." 

 
10. 

"A identificação da natureza com o 
sofrimento humano, a tragédia perene do amante 

rejeitado, o jovem andarilho condenado à vida 
errante em sua curta eternidade, a solidão do 

artista. E, enfim, a resignação e a reconciliação – 
ressentidas um pouco, por certo." 

 
 O texto acima enumera preferências temáticas e concepções existenciais dos poetas: 
 
 _____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


