
 

 

Professor Augusto 
 
01. A tela de Doré, ao representar o desespero de Andrômeda (princesa da mitologia grega que enfurece 

Poseidon), expressa o arrebatamento sentimental que constitui a sensibilidade romântica do século XIX. 
Sobre isso, pode-se afirmar: 

 

 
 

a) o ideário romântico invade o campo político, predispondo os homens a reconhecer a liberdade dos 
povos como condutora dos Estados Nacionais. 

b) o romantismo não interfere nas ações políticas dos homens do século XIX, pois se restringe ao campo 
das artes. 

c) o ideário romântico não colabora na formação identitária dos Estados Nacionais nem nas lutas por 
liberdade e democracia. 

d) o exagero sentimental dos românticos produz um desinteresse em relação à Natureza, especialmente 
quanto às matas tropicais. 

e) o romantismo se constitui, ao longo do século XIX, na ideologia que justifica o desenvolvimento 
burguês na indústria e no comércio internacional. 

 
02. Quanto às características do Romantismo, analise os itens abaixo e escolha o incorreto  

a) O artista romântico procurou se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão. 
b) A valorização dos sentimentos e da imaginação foi um dos princípios da criação romântica. 
c) A estética romântica se opôs radicalmente à moderação neoclássica. 
d) Ao negar o Neoclassicismo, o Romantismo se aproximou do Renascimento. 
e) Os artistas românticos eram fascinados pelo mistério e o sobrenatural. 
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03. O Romantismo, como movimento cultural do século XIX, merece destaque pelas críticas que já fazia à forte 
presença do racionalismo na sociedade ocidental da época e pela sua ampla e rica produção intelectual e 
artística. Sobre o Romantismo, podemos afirmar que foi um movimento: 
a) de nostalgia cultural, que buscou a recuperação das regras do Classicismo, as quais dominavam a arte 

conservadora do século XVIII. 
b) de grande diversidade cultural, com obras de artistas e pensadores, como Schiller, Chopin, Byron e 

Goethe, importantes filósofos, compositores e escritores. 
c) que, no século XIX, esteve na base das grandes revoluções que combatiam o capitalismo; foi 

amplamente renovador, no contexto mundial, pelas suas utopias exclusivamente socialistas. 
d) restrito à pintura e à música, sem expressões de destaque na poesia e na literatura em prosa, pois as 

via com perspectivas bastante acadêmicas. 
e) de convergência das forças conservadoras da época, com valor histórico secundário; foi um movimento 

bastante mistificado pelos políticos alheios às mudanças. 
 


