
 

 

Flavio_Português_Tarefa_25_1ª série – GABARITO 
 
01. [B] 

Antonio Candido refere-se ao movimento romântico, em que houve uma ruptura com os ideias clássicos da 
arte, buscando olhar menos para o universal e mais para o local e individual, chegando até a ser 
caracterizado como nacionalista.   

 
02. [C] 

José de Alencar foi um escritor do período do romantismo e a sua obra é caracterizada por um 
nacionalismo e indianismo, trazendo muito da flora brasileira e da figura do índio como protagonista. Um 
dos trechos que comprova que Roberto Schwarz se refere a ele é “Nossa iconografia imaginária, das 
mocinhas, dos índios, das florestas”, em que são abordadas as principais figuras que aparecem na obra de 
Alencar e que servem ao seu propósito nacionalista e indianista.   

 
03. 04 + 08 = 12. 

[01] Incorreta: na verdade, os poemas de Álvares de Azevedo são marcados justamente pela 
impossibilidade de concretização do amor, já que a mulher é sempre apresentada como inacessível. No 
poema “Namoro a cavalo”, vemos isso bem representado: o eu lírico sofre por morar distante da amada e 
não consegue namorá-la por conta dos percalços que encontra no caminho. 
[02] Incorreta: na verdade, existe uma ironia em torno da postura de cavaleiro, já que o eu lírico passa por 
uma série de desafios e não consegue ficar com a mulher amada.  
[16] Incorreta: a alternativa [08] faz a correta análise da métrica do poema. Além disso, Álvares de 
Azevedo não é considerado precursor da poesia simbolista, e sim um dos principais representantes do 
ultrarromantismo, 2ª geração do romantismo.   

 
04. [A] 

Ao afirmar que Seixas, embora honesto, transigia com os costumes de uma sociedade que preservava a 
aparência, em detrimento de valores éticos, sempre que as oportunidades se lhe apresentavam vantajosas, 
o narrador demonstra a sua resistência à relativização dos parâmetros éticos na sociedade da época, como 
mencionado em [A].   

 
05. 01 + 02 + 08 = 11. 

Os itens [04] e [16] são incorretos, pois 
[04] o eu lírico vê a amada em sonhos, e é nesse universo onírico, nesse mundo de brumas, que ele 
contempla essa criatura vaporosa e etérea, um ser que não é sólido e por isso, impossível de ser tocado 
fisicamente. 
[16] O poema caracteriza-se pela regularidade formal, já que é composto por versos com métrica regular 
(versos decassílabos), com predomínio de versos heroicos, com acentuação na sexta e na décima sílabas 
métricas, distribuídos em cinco quartetos. 
 
Como [01], [02] e [08] são corretos, soma 11.   

 
06. [E] 

O signo do laço de fita, presente no título e ao longo do poema, representa o corpo da amada, que o seduz 
e o envolve tal como a serpente que aprisiona a sua vítima (“Fingindo a serpente qu'enlaça a folhagem”) e 
o acompanhará até o momento da morte: ”Pois bem! Quando um dia na sombra do vale/Abrirem-me a 
cova... dá-me por c'roa (...) Teu laço de fita”. Na idealização romântica, amor e morte se interligam, por 
isso o eu lírico se entrega à cova aberta, submisso, porque coroado pelo amor da amada, simbolizado no 
laço de fita. Assim, é correta a opção [E].    

 
07. [B] 

A referência ao gênero “romance histórico”, que atendia às necessidades de estabelecer um passado 
heroico e lendário para a sociedade brasileira da época, indica que a primeira lacuna deveria ser 
preenchida com o termo “indianista”, gênero vinculado à estética romântica cujo principal expoente foi José 
de Alencar. Assim, é correta a opção [B].   
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08. [A] 
Na primeira geração do modernismo no Brasil, houve criação de diversos manifestos que propunham uma 
renovação nas artes e valorização da cultura nacional (3). Sob violentos conflitos espirituais, o Barroco 
expressa, esteticamente, a religiosidade tensa, exacerbada e conflituosa do século XVII (1), assim como os 
dilemas e as contradições do ser humano (1). O Romantismo contribuiu para a construção de uma 
identidade brasileira, como o exemplificam as obras indianistas de José de Alencar, através da descrição 
das suas belezas naturais e mitificação do indígena como componente principal da nação (2). 
Assim, a sequência correta de preenchimento, de cima para baixo, é: 3 – 1 – 1 – 2, como transcrito em 
[A].   

 
09. [D] 

No poema, os elementos da natureza aparecem como imagens que se desdobram em estados emocionais. 
Para exemplificar, podemos pensar nos raios de sol que, no poema, são associados a um estado de alegria, 
ou na brisa que aparece associada ao amor.   

 
10. [D] 

A referência a um movimento literário universal que expandiu a sua influência até a modernidade e cuja 
“atitude subjetiva e egocêntrica” e “impulso emocional” persistem no presente permite concluir que se 
trata do Romantismo. Assim, é correta a opção [D].   

 
11. [E] 

Todos os excertos apresentam características citadas por Vítor Manuel de Aguiar e Silva, exceto o 
transcrito em [E]. Embora romântico, o poema antecipa traços modernos: emprego de imagens cotidianas, 
ironia e sátira na comparação do eu lírico com um marreco.   

 
12. [A] 

Em “Últimos cantos”, Gonçalves Dias desenvolve o tema do índio dando feição nacional à literatura. 
Inspirado no “mito do bom selvagem”, de Rousseau, o poeta atribui qualidades magníficas ao seu herói 
indígena, caracterizado pelo sentimento de honra e integridade moral como se fosse um cavaleiro medieval 
das novelas românticas europeias, mas ligado aos seus costumes e integrado em seu habitat natural. 
Assim, é correta a opção [A].   

 
13. [D] 

As referências ao contexto histórico europeu em que se desenvolveu um movimento artístico associado ao 
“mal do século” e “saudade do paraíso perdido”, assim como ao do Império brasileiro em que a sociedade 
escravocrata e a burguesia nacional sentiam necessidade de afirmação nacionalista permitem deduzir que o 
texto se refere ao Romantismo.    

 
14. [C] 

O texto do enunciado apresenta resumo das principais características do Romantismo no Brasil, surgido na 
primeira metade do século XIX, poucos anos depois da independência política, em 1822. Primeira estética 
literária a reivindicar uma literatura autenticamente brasileira, apresenta como grande projeto a construção 
de uma identidade nacional, explorando, sobretudo, três temáticas, também chamadas de “Gerações”: a 
primeira conhecida como a Geração Indianista, a segunda, o Ultrarromantismo, conhecida também como 
Geração Byroniana e a terceira, voltada para a crítica social, a Condoreira. Assim, é correta a opção [C].   

 
15. [E] 

[A] Incorreto. Seixas e Aurélia não pertencem a famílias rivais. 
[B] Incorreto. Seixas é um personagem com caráter duvidoso, uma vez que, até certo momento, 
preocupa-se bastante em obedecer ao padrão elitista de vida. 
[C] Incorreto. Senhora é um romance urbano. 
[D] Incorreto. O protagonista tem seus hábitos alterados a partir do surgimento do amor verdadeiro. 
[E] Correto. Aurélia mostra retidão de caráter e tem suas ações guiadas pelo amor que sente em relação a 
Seixas.   

 
 
 
 
 


