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Turma: 3001 

 
LITERATURA - Professora: Adriana 

 
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, realismo, naturalismo, parnasianismo 
e simbolismo 

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. Sobre o romance indianista de José de Alencar, pode-se afirmar que: 
a) analisa as reações psicológicas da personagem como um efeito das influências sociais. 
b) é um composto resultante de formas originais do conto. 
c) dá forma ao herói amalgamando-o à vida da natureza. 
d) representa contestação política ao domínio português. 
e) mantém-se preso aos modelos legados pelos clássicos. 

 
2. A liberdade de inspiração, pregada pelos românticos, correspondia, também, à liberdade formal – esta 

peculiaridade possibilitou a mistura dos gêneros literários e o consequente abandono da hierarquia clássica 
que os presidia. Como consequência, no Brasil: 

 a) Observa-se um detrimento da poesia em favor da prosa. 
 b) Registra-se o abandono total do soneto. 
 c) Verifica-se a interpenetração dos gêneros, o que muito enriqueceu os já existentes, possibilitando o 

aparecimento de novos. 
 d) Ampliou-se o alcance da poesia, o que já não se pode dizer quanto ao romance e ao teatro. 
 e) Usou-se, quase abusivamente, o verso livre, o que muito contribuiu para o desenvolvimento de nossa 

poesia. 
 
3. Eça de Queirós afirmava: 
 “O Realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos 
– para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de 
mau na nossa sociedade.” 
 Para realizar essa proposta literária, quais os recursos utilizados no discurso realista? Selecione-os na 
relação abaixo e depois assinale a alternativa que os contém: 

1- Preocupação revolucionária, atitude de crítica e de combate; 
2- Imaginação criadora; 
3- Personagens fruto da observação; tipos concretos e vivos; 
4- Linguagem natural, sem rebuscamentos; 
5- Preocupação com mensagem que revela concepção materialista do homem; 
6- Senso de mistério; 
7- Retorno ao passado; 
8- Determinismo biológico ou social. 

 
 a) 1, 2, 3, 5, 7, 8     c) 2, 3, 4, 6, 7.    e) 2, 3, 4, 5, 8. 
 b) 1, 3, 4, 5, 8.     d) 3, 4, 5, 6, 8. 
  
4. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do Realismo: 
 a) Objetivismo; subordinação dos sentimentos a interesses sociais; críticas às instituições decadentes da 

sociedade burguesa. 
 b) Idealização do herói; amor visto como redenção; oposição aos valores sociais. 
 c) Casamento visto como arranjo de conveniência; descrição objetiva; idealização da mulher. 
 d) Linguagem metafórica; protagonista tratado como anti-herói; sentimentalismo. 
 e) Espírito de aventura; narrativa lenta; impasse amoroso solucionado pelo final feliz. 
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5. “E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, e 
esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, 
daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco.” 

 O fragmento de “O cortiço”, romance de Aluísio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do 
Naturalismo. Qual? 
 a) Uma compreensão psicológica do Homem. 
 b) Uma compreensão biológica do Mundo. 
 c) Uma concepção idealista do Universo. 

 d) Uma concepção religiosa da Vida. 
 e) Uma visão sentimental da Natureza. 

 
6. Analise o seguinte fragmento e responda: 
 “A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a Machona, portuguesa feroz, berradora, pulsos 
cabeludos e grossos…” 
(Aluísio Azevedo) 
 Descrição de personagens pela acentuação de caracteres biológicos e raciais é característica do: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
7. Escreva V ou F nas alternativas abaixo a respeito do Parnasianismo: 
 (  ) A inspiração é mais importante que a técnica. 
 (  ) Culto da forma: rigor quanto às regras de versificação, ao ritmo, às rimas ricas ou raras. 
 (  ) O nome do movimento vem de um poema de Raimundo Correia. 
 (  ) Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo. 
 (  ) No Brasil, o Parnasianismo conviveu com o Barroco. 
 
8. Com relação ao Parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. 
 I – Pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do 
racionalismo clássico. 
 II – Apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma. 
 III – Definiu-se, no Brasil, com o livro “Poesias”, de Olavo Bilac, publicado em 1888. 
 
Quais estão corretas? ________________________________________________ 
 
9. (Enem 2010) 
                Cárcere das almas 
 Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 
 Soluçando nas trevas, entre as grades 
 Do calabouço olhando imensidades, 
 Mares, estrelas, tardes, natureza. 
 Tudo se veste de uma igual grandeza 
 Quando a alma entre grilhões as liberdades 
 Sonha e, sonhando, as imortalidades 
 Rasga no etéreo o Espaço da Pureza. 
 Ó almas presas, mudas e fechadas 
 Nas prisões colossais e abandonadas, 
 Da Dor no calabouço, atroz, funéreo! 
 Nesses silêncios solitários, graves, 
 que chaveiro do Céu possui as chaves 
 para abrir-vos as portas do Mistério?! 
 
(CRUZ E SOUSA, J. Poesia completa. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura / Fundação Banco do 
Brasil, 1993.) 
 Os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do Simbolismo encontrados no 
poema Cárcere das almas, de Cruz e Sousa, são: 
 a) a opção pela abordagem, em linguagem simples e direta, de temas filosóficos. 
 b) a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. 
 c) o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. 
 d) a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. 
 e) a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas 

do cotidiano. 
 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 4 

10. Assinale a única afirmação coerente com as características do movimento simbolista: 
 a) Algumas obras são bastante herméticas, justificando a referencia a um estilo “nefelibata”, pela 

obscuridade nebulosa, consistindo não poucas vezes em uma linguagem de compreensão 
extremamente difícil. 

 b) Evita radicalmente a abordagem de paisagens desoladamente esfumaçada, de visões esgarçadas, de 
um estilo etéreo e de um penumbrismo no ambiente. 

 c) Nas obras há um predomínio dos fatos fisiológicos, que não de fatos de ordem espiritual e 
transcendente, mas apenas manifestações da matéria. 

 d) Preferência pelos assuntos da época, marcadamente as questões sociais, como a abolição da 
escravatura. 

 e) Exacerbado sentimento da natureza, que se revela especialmente quanto à apresentação do indígena e 
das riquezas naturais, como florestas, rios e fauna. 

 
 
 


