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01. Essa é a única observação que se aproxima da ideia sarcástica do eu lírico sobre o valor social do fazer poético.

 Resposta: B

02. O vínculo com a geração byroniana se expressa na dificuldade do eu lírico de se adaptar ao mundo que o cerca, uma vez que este 
revela uma nova ordem de valores instaurada pelas revoluções burguesas do início do século XIX, as quais tendem a negar a liberdade 
individual. 

 Resposta: D

03. O amor para Álvares de Azevedo é visto sob um plano imaterial, consequentemente, a figura feminina representa algo intocável, 
inacessível. Do título (Pálida Inocência) infere-se que tal constatação se perfaz de extrema veracidade, pois o adjetivo “pálida” revela 
aquela mulher natural, isenta de quaisquer elementos que possam despertar senão o respeito e adoração, representando, portanto, 
alguém com poderes divinos, santificados. Mesmo que o eu lírico manifeste desejos, esse amor está fora do alcance de sua vontade, 
ficando somente nos seus planos oníricos. Essa visão da mulher inacessível é típica do ultrarromantismo, ou segunda geração. 

 Resposta: B

04. A afirmação a está correta, pois a subjetividade evidencia-se na imposição da primeira pessoa do singular, de um eu que se expõe com 
toda a intensidade. Em b, o egocentrismo e as premonições da morte são corretamente associados ao poema e ao seu autor, morto 
precocemente aos vinte anos e obcecado pelo tema da morte (morbidez), concebida na visão romântica como refúgio, como evasão 
dos conflitos existenciais. Em c, há duas afirmações independentes: a primeira, que relaciona a pontuação expressiva à intensidade 
emocional e que, com mais propriedade, revela não “um desejo de fuga”, mas a intensidade desse desejo; a segunda aproxima 
acertadamente o egocentrismo e o escapismo românticos. Em d, de forma recorrente, insiste-se na associação do amor e da morte 
como temas privilegiados pelos românticos, também na relação de sistemas com o da fuga à realidade exterior. Em e, a informação 
não se relaciona com o poema, já que o Romantismo não retrata a realidade; tal informação aplica-se à obra pré-modernista Triste 
fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto.

 Resposta: E

05. Em versos brancos e em ritmo fluente, o discurso poético combina notações realistas e fantasias amorosas. Álvares de Azevedo 
manifesta em todos os matizes a incapacidade amorosa devido à sua “inexperiência enorme”, seja pelo repúdio, seja pelo medo, seja 
pela idealização da figura feminina. Na sua lira fremente, (emotiva), as musas ou estão dormindo ou estão mortas:

 Não acordes tão cedo! Enquanto dormes

 Eu posso dar-te beijos em segredo...

 Mas, quando nos teus olhos raia a vida

 Não ouso te fitar... eu tenho medo! 

 Resposta: C
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