
 

 

Flavio_Português_Tarefa_25_1ª série 
 
01. (Unifesp 2021)  Este movimento surge como momento de negação profunda e revolucionária, porque 

visava a redefinir não só a atitude poética, mas o próprio lugar do homem no mundo e na sociedade. 
Concebe de maneira nova o papel do artista e o sentido da obra de arte, pretendendo liquidar a convenção 
universalista dos herdeiros de Grécia e Roma em benefício de um sentimento novo, embebido de 
inspirações locais, procurando o único em lugar do perene. 

(Antonio Candido. Formação da literatura brasileira, 2013. Adaptado.) 
 

O texto refere-se ao movimento  
a) realista.    
b) romântico.    
c) árcade.    
d) naturalista.    
e) parnasiano.    

  
02. (Unesp 2021)  Escritor refletido e cheio de recurso, a sua obra é uma das minas da literatura brasileira, até 

hoje, e embora não pareça, tem continuidades no Modernismo. Nossa iconografia imaginária, das 
mocinhas, dos índios, das florestas, deve aos seus livros muito da sua fixação social; de modo mais geral, 
para não encompridar a lista, a desenvoltura inventiva e brasileirizante da sua prosa ainda agora é capaz 
de inspirar. 

(Roberto Schwarz. Ao vencedor as batatas, 2000. Adaptado.) 
 

O comentário refere-se ao escritor  
a) Raul Pompeia.    
b) Manuel Antônio de Almeida.    
c) José de Alencar.    
d) Tomás Antônio Gonzaga.    
e) Aluísio Azevedo.    

  
03. (Uem-pas 2021)  Com base no texto abaixo e na produção poética de Álvares de Azevedo, assinale o que 

for correto. 
 

Namoro a cavalo 
 
Eu moro em Catumbi. Mas a desgraça 
Que rege minha vida malfadada, 
Pôs lá no fim da rua do Catete 
A minha Dulcinéia namorada. 
 
Alugo (três mil réis) por uma tarde 
Um cavalo de trote (que esparrela!) 
Só para erguer meus olhos suspirando 
À minha namorada na janela... 
 
Todo o meu ordenado vai-se em flores 
E em lindas folhas de papel bordado, 
Onde eu escrevo trêmulo, amoroso, 
Algum verso bonito... mas furtado. 
 
Morro pela menina, junto dela 
Nem ouso suspirar de acanhamento... 
Se ela quisesse eu acabava a história 
Como toda a Comédia – em casamento... 
 
Ontem tinha chovido... Que desgraça! 
Eu ia a trote inglês ardendo em chama, 
Mas lá vai senão quando uma carroça 
Minhas roupas tafuis encheu de lama... 
 
Eu não desanimei. Se Dom Quixote 



 
 

 
 2

No Rossinante erguendo a larga espada 
Nunca voltou de medo, eu, mais valente, 
Fui mesmo sujo ver a namorada... 
 
Mas eis que no passar pelo sobrado, 
Onde habita nas lojas minha bela, 
Por ver-me tão lodoso ela irritada 
Bateu-me sobre as ventas a janela... 
 
O cavalo ignorante de namoros 
Entre dentes tomou a bofetada, 
Arrepia-se, pula, e dá-me um tombo 
Com pernas para o ar, sobre a calçada... 
 
Dei ao diabo os namoros. Escovado 
Meu chapéu que sofrera no pagode, 
Dei de pernas corrido e cabisbaixo 
E berrando de raiva como um bode. 
 
Circunstância agravante. A calça inglesa 
Rasgou-se no cair de meio a meio, 
O sangue pelas ventas me corria 
Em paga do amoroso devaneio!... 

(AZEVEDO, A. de. Melhores poemas. Seleção Antonio Candido. São Paulo: Global, p. 79-81.) 
 

Vocabulário 
malfadado: desafortunado. 
esparrela: cilada, engano. 
taful: traje velho. 
Rossinante: nome do cavalo de D. Quixote. 

  
01) O poema apresenta características recorrentes na geração ultrarromântica, da qual o poeta Álvares de 

Azevedo é um dos mais importantes. A idealização do amor e o anseio pela relação amorosa, que mais 
cedo ou mais tarde sempre se concretizam, são algumas dessas marcas.    

02) Seguindo o padrão da poesia romântica, o eu lírico possui diversas virtudes que remetem ao perfil dos 
cavaleiros medievais, admirados por seus feitos ousados e sempre cobiçados pelas donzelas. O verso 
“Todo o meu ordenado vai-se em flores” reitera a imagem do galã que não mede esforços para cativar 
seu amor, motivo pelo qual logo colherá seus frutos.    

04) O poema afasta-se das características recorrentes na poesia da segunda geração romântica, uma vez 
que rompe com a imagem do amor idealizado. A tentativa frustrada do galanteio amoroso, bem como 
as caracterizações do eu lírico fogem ao padrão romântico convencional, mais afetado, sentimental.    

08) O poema é composto por dez estrofes com a presença de rimas entre o segundo e o quarto versos de 
cada estrofe. As estrofes são compostas por versos brancos e versos rimados, de forma alternada.    

16) Álvares de Azevedo, poeta inserido na segunda geração da poesia romântica brasileira, é considerado 
o precursor da poesia simbolista no país ao trabalhar com versos brancos – que se definem pela 
ausência de regularidade métrica. O poema em questão, composto com versos eneassílabos, 
decassílabos e endecassílabos, é fecundo exemplo disso.    

  
04. (Enem digital 2020)  Seixas era homem honesto; mas ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua 

honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos 
reclamos da ambição. 
Era incapaz de apropriar-se do alheio, ou de praticar um abuso de confiança; mas professava a moral fácil 
e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. 
Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor; e o interesse próprio tem plena liberdade, 
desde que se transija com a lei e evite o escândalo. 

ALENCAR, J. Senhora. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 out. 2015. 
 

A literatura romântica reproduziu valores sociais em sintonia com seu contexto de mudanças. No 
fragmento de Senhora, as concepções românticas do narrador repercutem a  
a) resistência à relativização dos parâmetros éticos.    
b) idealização de personagens pela nobreza de atitudes.    
c) crítica aos modelos de austeridade dos espaços coletivos.    
d) defesa da importância da família na formação moral do indivíduo.    
e) representação do amor como fator de aperfeiçoamento do espírito.    
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05. (Uem 2020)  Sobre o poema “Meu anjo”, de Álvares de Azevedo, e sobre a obra em que se insere, assinale 
o que for correto. 

 
Meu anjo tem o encanto, a maravilha 
Da espontânea canção dos passarinhos; 
Tem os seios tão alvos, tão macios 
Como o pelo sedoso dos arminhos. 
 
Triste de noite na janela a vejo 
E de seus lábios o gemido escuto. 
É leve a criatura vaporosa 
Como a froixa fumaça de um charuto. 
 
Parece até que sobre a fronte angélica 
um anjo lhe depôs coroa e nimbo... 
Formosa a vejo assim entre meus sonhos 
Mais bela no vapor do meu cachimbo. 
 
Como o vinho espanhol, um beijo dela 
Entorna ao sangue a luz do paraíso. 
Dá morte num desdém, num beijo a vida, 
E celestes desmaios num sorriso! 
 
Não quis a minha sina que seu peito 
Não batesse por mim nem um minuto, 
E que ela fosse leviana e bela 
Como a leve fumaça de um charuto! 

AZEVEDO, A de. Melhores poemas, São Paulo: Global, 2003. 
 

Vocabulário: 
arminhos: coisa macia, fofa e delicada. 
froixa: frouxa. 
nimbo: auréola, nuvem de chuva, nuvem que envolve os deuses, auréola de santo. 
entornar: virar, fazer cair, emborcar despejando seu conteúdo.  

 
01) Considerado um poeta ultrarromântico, Álvares de Azevedo trabalha, nesse poema, a temática da 

evasão para a fantasia e para o sonho, negligenciando temas caros ao Romantismo, como a questão 
do índio.    

02) No poema transcrito, o eu lírico aborda a questão do amor e do encantamento pela mulher, oscilando 
entre a idealização (“anjo”) e a sensualidade (“Tem os seios tão alvos, tão macios”).    

04) O encantamento do eu lírico é por uma prostituta, que ele chama de “anjo”, utilizando de um 
eufemismo para tratar as cortesãs do século XIX. O tema do poema, portanto, é o da redenção 
romântica pelo arrependimento e pelo isolamento da mulher amada.    

08) O poema acima se enquadra nas temáticas azevedianas do amor idealizado, irreal, das virgens 
ingênuas, das mulheres misteriosas, apresentadas comumente por meio do sonho e da evasão, cujo 
exemplo, nesse poema, pode ser observado nas nuvens da fumaça dos charutos.    

16) A poesia de Álvares de Azevedo caracteriza-se pela irregularidade e pela liberdade formal, como recusa 
à tendência monótona do verso cantante. Essa liberdade pode ser observada, nesse poema, por meio 
do uso da métrica regular (versos decassílabos), do ritmo constante (com predomínio de versos 
heroicos, com acentuação na sexta e na décima sílabas métricas) e por meio da própria disposição 
gráfica do poema, desenhado por meio de cinco quartetos.    

  
06. (Enem digital 2020) 
 

O laço de fita 
 

Não sabes, criança? 'Stou louco de amores... 
Prendi meus afetos, formosa Pepita. 
 
Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas?! 
Não rias, prendi-me 
Num laço de fita. 
Na selva sombria de tuas madeixas, 
Nos negros cabelos de moça bonita, 
Fingindo a serpente qu'enlaça a folhagem, 
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Formoso enroscava-se 
O laço de fita. 
 
[...] 
 
Pois bem! Quando um dia na sombra do vale 
Abrirem-me a cova... formosa Pepita! 
 
Ao menos arranca meus louros da fronte, 
E dá-me por c'roa... 
Teu laço de fita. 

ALVES, C. Espumas flutuantes. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 8 ago. 2015 (fragmento). 
 

Exemplo da lírica de temática amorosa de Castro Alves, o poema constrói imagens caras ao Romantismo. 
Nesse fragmento, o lirismo romântico se expressa na  
a) representação infantilizada da figura feminina.    
b) criatividade inspirada em elementos da natureza.    
c) opção pela morte como solução para as frustrações.    
d) ansiedade com as atitudes de indiferença da mulher.    
e) fixação por signos de fusão simbólica com o ser amado.    

  
07. (Famerp 2020) Quanto à matéria, o romance brasileiro nasceu regionalista e de costumes; ou melhor, 

pendeu desde cedo para a descrição dos tipos humanos e formas de vida social nas cidades e nos campos. 
O romance histórico se enquadrou aqui nesta mesma orientação; o romance __________ constituiu 
desenvolvimento à parte, do ponto de vista da evolução do gênero, e corresponde a certas necessidades, 
poéticas e históricas, de estabelecer um passado heroico e lendário para a nossa civilização, a que os 
__________ desejavam, numa utopia retrospectiva, dar tanto quanto possível traços autóctones. 
A figura dominante do período, __________, passou por todas essas vertentes e em todas deixou boas 
obras. 

(Antonio Candido. Formação da literatura brasileira, 1975. Adaptado.) 
 

As três lacunas do texto são preenchidas por:  
a) urbano – românticos – Manuel Antônio de Almeida.    
b) indianista – românticos – José de Alencar.    
c) urbano – naturalistas – Aluísio Azevedo.    
d) urbano – românticos – José de Alencar.    
e) indianista – naturalistas – Aluísio Azevedo.    

  
08. (Ufrgs 2020) No bloco superior abaixo, estão listados movimentos literários brasileiros; no inferior, 

características desses movimentos. 
 

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 
1. Barroco 
2. Romantismo 
3. Modernismo 

 
(     ) Utiliza manifestos como grande meio de divulgação das intenções estéticas e ideológicas. 
(     ) Caracteriza-se como retorno a uma intensa religiosidade. 
(     ) Procura configurar os dilemas e as contradições do ser humano. 
(     ) Busca a identidade nacional como temática, mantendo a forma conforme o padrão europeu. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) 3 – 1 – 1 – 2.    
b) 2 – 3 – 1 – 3.    
c) 3 – 1 – 2 – 2.    
d) 2 – 3 – 3 – 1.    
e) 3 – 1 – 3 – 2.    
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09. (Enem PPL 2020)   
Leito de folhas verdes 

 
Brilha a lua no céu, brilham estrelas, 
Correm perfumes no correr da brisa, 
A cujo influxo mágico respira-se 
Um quebranto de amor, melhor que a vida! 
 
A flor que desabrocha ao romper d’alva 
Um só giro do sol, não mais, vegeta: 
Eu sou aquela flor que espero ainda 
Doce raio do sol que me dê vida. 

DIAS, G. Antologia poética. Rio de Janeiro: Agir, 1979 (fragmento). 
 

Na perspectiva do Romantismo, a representação feminina espelha concepções expressas no poema pela  
a) reprodução de estereótipos sociais e de gênero.    
b) presença de traços marcadores de nacionalidade.    
c) sublimação do desejo por meio da espiritualização.    
d) correlação feita entre estados emocionais e natureza.    
e) mudança de paradigmas relacionados à sensibilidade.    

  
10. (Unesp 2019) Tal movimento não era apenas um movimento europeu de caráter universal, conquistando 

uma nação após outra e criando uma linguagem literária universal que, em última análise, era tão 
inteligível na Rússia e na Polônia quanto na Inglaterra e na França; ele também provou ser uma daquelas 
correntes que, como o Classicismo da Renascença, subsistiu como fator duradouro no desenvolvimento da 
arte. Na verdade, não existe produto da arte moderna, nenhum impulso emocional, nenhuma impressão ou 
estado de espírito do homem moderno, que não deva sua sutileza e variedade à sensibilidade que se 
desenvolveu a partir desse movimento. Toda exuberância, anarquia e violência da arte moderna, seu 
lirismo balbuciante, seu exibicionismo irrestrito e profuso, derivaram dele. E essa atitude subjetiva e 
egocêntrica tornou-se de tal modo natural para nós, tão absolutamente inevitável, que nos parece 
impossível reproduzir sequer uma sequência abstrata de pensamento sem fazer referência aos nossos 
sentimentos. 

(Arnold Hauser. História social da arte e da literatura, 1995. Adaptado.) 
 

O texto refere-se ao movimento denominado  
a) Barroco.     
b) Arcadismo.     
c) Realismo.     
d) Romantismo.     
e) Simbolismo.     
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11. (Espm 2019)  (...) O mal du siècle, a indefinível doença que alanceia os românticos, que lhes enlanguesce 
a vontade, entedia a vida e faz desejar a morte, só poderá ser correctamente entendido no contexto da 
odisseia do eu romântico, pois que exprime o cansaço e a frustração resultantes da impossibilidade de 
realizar o absoluto. (...) 

(Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 8.ª edição, Livraria Almedina, Coimbra, 1988)  
 

A partir das considerações sobre o “mal-do-século”, assinale o item cujo texto não apresente as 
características apontadas. 

 
a) Já da morte o palor me cobre o rosto, 

Nos lábios meus o alento desfalece, 
Surda agonia o coração fenece, 
E devora meu ser mortal desgosto! 
(Álvares de Azevedo) 
 

b) Ah!, findou para mim tão leda sorte; 
Agora é só feliz minha existência 
No mudo estado, que arremeda a morte. 
(Bocage) 
 

c) A filha de Araquém sentiu afinal que suas veias se 
estancavam; e contudo o lábio amargo de tristeza 
recusava o alimento que devia restaurar-lhe as forças. O 
gemido e o suspiro tinham crestado com o sorriso o sabor 
em sua boca formosa. 
(José de Alencar, Iracema) 
 

d) E que farias tu da vida sem a tua companheira de 
martírio? Onde irás tu aviventar o coração que a desgraça 
te esmagou, sem o esquecimento da imagem desta dócil 
mulher, que seguiu cegamente a estrela da tua malfadada 
sorte?! 
(Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição) 
 

e) Eu morro qual nas mãos da cozinheira 
O marreco piando na agonia... 
Como o cisne de outrora... que gemendo 
Entre os hinos de amor se enternecia. 
(Álvares de Azevedo) 

  
12. (Ufpr 2019)  Segundo Antonio Candido:  

Gonçalves Dias é um grande poeta, em parte por encontrar na poesia o veículo natural para a 
sensação de deslumbramento ante o Novo Mundo [...]. O seu verso, incorporando o detalhe pitoresco da 
vida americana ao ângulo romântico e europeu de visão, criou (verdadeiramente criou) uma convenção 
poética nova. Esse cocktail de medievismo, idealismo e etnografia fantasiada nos aparece como construção 
lírica e heroica, de que resulta uma composição nova para sentirmos os velhos temas da poesia ocidental.  

(Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Itatiaia (8. ed.) vol. 2, 1975, p. 73.)  
 

Considerando o trecho citado e a leitura integral do livro Últimos Cantos, de Gonçalves Dias, assinale a 
alternativa correta.   
a) A representação dos povos indígenas descreve as tradições coletivas dessas comunidades, mas pode, 

por vezes, apresentar os sentimentos individuais e particulares de alguns de seus membros.     
b) Gonçalves Dias demonstra em sua poesia americana o interesse de se distanciar da tradição indianista, 

apresentando temas universais, nos quais o gosto pelo exótico e pela tematização do nacional não 
deveria predominar.     

c) A tematização da miscigenação entre índios e brancos é considerada prejudicial, uma vez que apagaria 
os traços próprios da cultura indígena que deveriam ser preservados.     

d) O emprego exclusivo de poemas narrativos longos demonstra que o livro pretende ser uma epopeia 
que cultua os valores heroicos e descarta a expressão lírica amorosa.     

e) A diversidade de temas e de modelos formais se contrapõe ao emprego da mesma medida métrica em 
todos os poemas.     
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13. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2019)  Se, na Europa, este movimento é um protesto cultural, se o “mal do 
século”, a saudade do paraíso perdido são as consequências da industrialização e da ascensão da 
burguesia; no Brasil, onde a sociedade do Império compreende apenas grandes proprietários escravocratas 
e uma burguesia nascente, o movimento, produto de importação, corresponde a uma afirmação 
nacionalista. 

(Paul Teyssier. Dicionário de literatura brasileira, 2003. Adaptado.) 
 

O movimento a que o texto se refere é o  
a) Simbolismo.     
b) Realismo.     
c) Arcadismo.     
d) Romantismo.     
e) Modernismo.     

  
14. (Upf 2019) No Brasil, a poesia da primeira geração romântica tinha como objetivo criar uma __________, 

tomando como protagonista a figura do __________. A poesia da segunda geração romântica, por sua vez, 
foi impregnada de __________, que se aliou ao subjetivismo extremo e ao escapismo. Já na terceira 
geração romântica, destaca-se a poesia de Castro Alves, que tem como uma de suas temáticas principais 
__________.  

 
Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente as lacunas do enunciado.   
a) identidade clássica / sertanejo / pessimismo / a denúncia da escravidão.     
b) identidade nacional / sertanejo / tédio / a repulsa ao erotismo.     
c) identidade nacional / índio / pessimismo / a denúncia da escravidão.     
d) identidade nacional / sertanejo / pessimismo / o desejo pela mulher amada.     
e) identidade clássica / índio / tédio / a denúncia da escravidão.     

  
15. (Ita 2019)  Senhora, de José de Alencar, é uma obra representativa do Romantismo porque apresenta  

a) um par romântico que, para se casar, enfrenta a rivalidade de suas famílias.     
b) personagens masculinas cuja retidão de caráter é sempre inabalável.     
c) importantes cenários naturais, circunscritos ao ambiente urbano.     
d) o protagonista moldado irreversivelmente pela educação e pelo meio social.     
e) uma protagonista virtuosa e movida sobretudo pelo sentimento amoroso.     

 
 


