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01. Uma das características oriundas da segunda geração romântica ainda presente na obra de Castro Alves é a associação dos 
sentimentos do poeta com o modo como ele observa a natureza. Tal característica pode ser percebida em versos como “A surdina 
da tarde ao sol, que morre lento” e “A pávida andorinha, que o vendaval fustiga”, dentre outros.

Resposta: D

02. A linguagem poética, evidente na obra de Castro Alves, é utilizada no poema apresentado como forma para a fonte da inspiração 
do poeta em seu ato de produção (ato evidente em versos como “velando a longa noite do poeta” e “a estrofe entreabre a 
pétala mimosa”, dentre outros).

Resposta: C

03. Victor Meirelles, ao retratar a personagem Moema, do Caramuru, não o fez de modo realista, mas romântico. Com um olhar romântico, 
ele retratou o corpo da jovem morta, deitada à beira do mar, numa pose sensual, com a tanga presa apenas a um dos lados dos quadris, 
a perna esquerda apoiada numa rocha e os cabelos soltos espalhados na areia. O mar aparece difusamente por detrás e, ao longe, 
percebe-se a mata, onde sobressaem algumas árvores e palmeiras. Está, portanto, falso o item A. É também falso o item B, porque 
Lindoia, personagem de O Uraguai, não foi abandonada pelo companheiro. Cacambo, seu amado, fora envenenado, e ela, fiel a ele, 
não aceitou o casamento que lhe foi imposto, deixando-se picar por uma serpente num bosque. O item C está correto, pois Moema 
(do épico Caramuru) e Lindoia (do épico O Uraguai) pertencem ao Arcadismo, ao passo que Iracema, do romance homônimo, é obra do 
Romantismo. Está falso o item D, porque o artista não pintou Moema ao banho de sol, mas morta, por afogamento, após fracassada 
tentativa de barrar a viagem de seu amado Diogo Álvares, o Caramuru, que a deixou para casar-se com Paraguaçu. Está igualmente 
falso o item E, uma vez que, como se comentou no item B, Lindoia deixou-se picar por serpente para não aceitar casamento forjado. 
Ela não foi morta, portanto, a flechadas por tribo inimiga. A flecha que aparece no quadro foi atirada pelo irmão de Lindoia contra a 
serpente que envolvia o corpo de sua irmã.

Resposta: C

04. A seguinte passagem, que constitui a fala de Iracema, “Ele manda que Iracema ande para trás, como o goiamum, e guarde sua 
lembrança, como o maracujá guarda sua flor todo o tempo, até morrer.” é a decodificação da mensagem deixada por seu marido 
Martim (Coatiabo), antes de partir para lutar contra os tabajaras (tribo de Iracema). A reação de Iracema foi, então, de pranto, como 
retratou o artista Antônio Parreiras na tela de 1909.

Resposta: B

05. 
A) Falso: Houve grande influência da literatura europeia, sobretudo da literatura francesa, no Brasil. As obras estrangeiras eram 

traduzidas e divulgadas.
B) Verdadeiro: As informações sobre Joaquim Manuel de Macedo e sua obra estão corretas. De fato, Macedo ultrapassou a condição 

das narrativas europeias, pela temática e pela adaptação a cenários brasileiros, despertando no público o gosto pelo romance 
ambientado no Brasil e revelando visão superficial de certos hábitos da classe média carioca.

C) Falso: Alencar não se limitou a produzir obras romanescas restritas ao Nordeste, mas que abrangiam todo o Brasil.
D) Falso: Manuel Antônio de Almeida não escreveu dentro da estética romântica. Sua obra afasta-se do modelo romântico na medida 

em que faz ironia direta aos cacoetes românticos, estabelece a crise da idealização, pois seus personagens são quase marginais; 
ademais, Almeida faz crítica social.

E) Falso: Os objetivos do movimento romântico no Brasil incluíam o de revelar o país pela criação de uma literatura de expressão 
nacional tanto pela paisagem (natureza) quanto pela língua, valorizando a língua brasileira.

Resposta: B
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