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01. Leia o fragmento a seguir.

“Se eu morresse amanhã, viria ao menos

Fechar meus olhos minha triste irmã;

Minha mãe de saudades morreria

Se eu morresse amanhã!
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Os versos do poeta Álvares de Azevedo reflete a poesia

a) que exalta sentimentos pessoais, pessimismo e aceitação da morte.

b) que análise crítica e científica dos fenômenos sociais da época.

c) que valorização de elementos ligados à natureza: simplicidade e

bucolismo.

d) típica da segunda geração romântica: sem conflito.

e) do eu lírico ajustado com a realidade e consigo próprio.
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02. Em 1822 o Brasil conquista sua independência política, mas não tem

definida sua identidade. Como construir a identidade literária de um

país? Essa foi a pergunta feita pelos primeiros românticos brasileiros.

Muitos autores românticos fizeram, em seus textos, retratos do Brasil. O

texto mais famoso do nosso Romantismo é Canção do Exílio

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.
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Seguramente é o texto (primeira estrofe) mais lido e conhecido da nossa

literatura em que o poeta Gonçalves Dias

a) expõe o eu lírico de alguém que está e sente-se exilado.

b) manifesta seu patriotismo, mas destituído de sentimento de apego.

c) põe os advérbios “aqui” e “lá” indicando o mesmo espaço de desejo.

d) indica no advérbio “lá” o lugar onde ele estuda em Portugal.

e) em seus versos curtos (decassílabos) a saudade da terra natal.
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Era um sonho dantesco... O tombadilho

Que das luzernas avermelha o brilho,

Em sangue a se banhar.

Tinir de ferros... estalar do açoite...

Legiões de homens negros como a noite,

Horrendos a dançar...
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03. A escolha do tema social, humanitário, histórico, o gosto da

eloquência, da oratória justificam o texto como sendo da poesia

romântica da terceira geração, cujo autor é

a) Gonçalves Dias.

b) Álvares de Azevedo.

c) Casimiro de Abreu.

d) Castro Alves.

e) Sousândrade.

D

8



04. O Romantismo no Brasil reflete principalmente o sentimento provocado

pela nossa Independência Política (1822). Os autores românticos viveram em

plena época da efervescência do sentimento de apego aos valores locais, isto

é, o propósito expresso de reconhecer o nosso passado. A característica

marcante desse contexto foi o

a) nacionalismo.

b) subjetivismo.

c) sentimentalismo.

d) pessimismo.

e) feminismo.

A
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O Realismo se apura na análise da força das instituições sobre o indivíduo,

no retrato das relações humanas permeadas de interesses, na introspecção

psicológica. O Naturalismo analisa a força de fatores como hereditariedade

e meio sobre o comportamento humano. No Brasil, Aluísio Azevedo

produziu o melhor romance naturalista:

a) O Cortiço.

b) Senhora.

c) Madame Bovary.

d) O Alienista.

e) A Cartomante.

A
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