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01. O personagem Leonardinho, criado por Manuel Antonio de Almeida, é muito popular e seu comportamento desregrado e malandro 
caracteriza-o como anti-herói, pois ele desfaz aquela auréola de idealizado que configura o perfil dos heróis tipicamente românticos. 
O percurso desse herói revelará a inversão de valores da sociedade burguesa e das instituições da época de D. João VI. Trata-se de 
uma obra de transição do Romantismo para o Realismo, em que o autor já antecipa a crítica social e institucional que o Realismo fará 
tão bem.

 Resposta: D

02. A Moreninha é uma história de amor romântico que surgiu entre duas crianças, Augusto e Carolina, que se conheceram na infância, 
numa praia, e se reencontraram na adolescência. Presos à promessa de amor feita durante a infância, eles se mantêm fiéis a ela até 
se reencontrarem, o que faz sobressair o tema da fidelidade amorosa, que promete desafiar a eternidade.

 Resposta: A

03. O teatro de Martins Pena, conforme se observa no entrecho, trabalha com o popular, ocupando-se dos hábitos, costumes das gentes 
simples, com suas fofocas, mexericos, destacando seus modos de proceder, sua linguagem, sua cultura e suas tradições.

 Resposta: B

04. 
A) Verdadeiro: O movimento corresponde à profunda transformação da sociedade europeia, nos fins do século XVIII e início do século 

XIX.
B) Verdadeiro: Coincide o Romantismo com a democratização da arte, gerada pela Revolução francesa. 
C) Verdadeiro: Estes são alguns fatos que determinam o surgimento do movimento. 
D) Verdadeiro: Faz referência a fatos literários e históricos da época.
E) Falso: É nos primeiros anos do século XIX que o Romantismo se sedimenta na Europa, e não nos últimos anos daquele século.  De 

fato, a introdução dessa estética coincide com nossa independência política.

 Resposta: E

05. 
A) e B) Falsos: O Romantismo não foi uma cópia servil dos padrões europeus, pois buscou inspiração em temas locais, como o indianismo, 

e procurou criar uma língua de expressão brasileira (sobretudo José de Alencar). O Arcadismo, contudo, seguia modelos em voga 
nos países imperiais. 

C) Verdadeiro: É diferente a forma como ambos os movimentos descrevem a natureza. 
D) Falso: Apenas o Romantismo fez do índio um herói. No Arcadismo, o índio não foi alçado a essa condição.
E) Falso: Os poetas arcádicos seguiram a tradição clássica e não cultuaram o subjetivismo. Sua linguagem era contida.

 Resposta: C

06. O texto desfaz o mito de que Carlos Gomes tenha se inspirado no anúncio de um vendedor ambulante de uma tradução do romance 
de Alencar em italiano para escrever a ópera “O Guarani”. Para o autor do texto, a compra de tal versão do romance serviria apenas 
para facilitar o trabalho do libretista Antônio Scalvini, o que configura uma hipótese.

 Resposta: B

07. Embora Cecília, a heroína de O Guarani, também seja cobiçada por Loredano, o triângulo amoroso propriamente dito se estabelece 
entre ela, Álvaro e Peri. Álvaro é o homem branco em que D. Antônio de Mariz (fidalgo português e pai de Cecília) confia. Apaixonado 
por ela, Álvaro aguarda o consentimento de D. Antônio. Peri, por sua vez, manifesta um amor religioso por Cecília, marcado pelo 
desprendimento: realiza os desejos dela sem esperar qualquer recompensa.

 Resposta: A

08. Em O Guarani há elementos históricos: a colonização portuguesa no estado do Rio de Janeiro no início do século XVII, confirmada por 
dois colonizadores que, de fato, existiram (o fidalgo português D. Antônio de Mariz e seu filho D. Diogo) e que participam da trama 
romanesca; elementos ficcionais ( os outros personagens e o enredo) e mitológicos (a apropriação de aspectos lendários e mitológicos 
das culturas dos indígenas que então povoavam o litoral brasileiro). A alternativa C está incorrreta, pois, embora O Guarani seja um 
texto fundamental do romantismo brasileiro, não pode ser considerado o seu texto inaugural. O tema do índio já havia aparecido 
no primeiro livro de Gonçalvez Dias, Primeiros Cantos (1847), bem como nas obras subsequentes: Segundos Cantos (1848) e  
Últimos Cantos (1851). O Guarani só foi publicado quase uma década depois, em 1857.

 Resposta: B



OSG.: 101034/15

Resolução – Língua Portuguesa II

09. O discurso dominante do indianismo romântico é a inauguração do indígena ao universo do colonizador, fundando, assim, a “raça” 
brasileira. A ciência da época apoiava-se em distinções de povos a partir do conceito de “raça”, entendido, por sua vez, como diferenças 
de cor de pele. Esse discurso, na verdade, disfarçava uma questão muito mais relevante (e vergonhosa) da época: a importância do 
negro na formação do Brasil, sobretudo no desenvolvimento dos ciclos econômicos do açúcar e do ouro.

 Resposta: B

10. 
A) É verdadeira, porque Inocência, mesclando traços românticos e realistas, apresenta um “realismo mitigado“, como Alfredo Bosi, 

o chamaria um pouco mais adiante nesta mesma passagem.
B) É falsa, porque não foi Visconde de Taunay quem atencipou o Realismo no Brasil, mas Manuel Antônio de Almeida, pelas fortes 

características realistas que apresenta na sua obra Memórias de um sargento de milícias.
C) É falsa, porque Inocência pertence, sim, ainda ao Romantismo.
D) É falsa, porque não obstante algumas características realistas, Inocência está longe de um Naturalismo à Zola.
E) É falsa, porque a obra não faz jus ao Pré-Modernismo.

 Resposta: A
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