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01. A atmosfera de sensualidade, presente em todo o poema, é reforçada com a personificação da lua em “e a lua beija o seio alvinitente”.

Resposta: D

02. Nesta questão é apresentado um longo poema de Castro Alves, poeta pertencente à terceira geração da poesia romântica no 
Brasil. Em sua obra, o combate à escravidão, que caracteriza o condoreirismo que marca essa geração poética, também está 
presente nos versos de “A mãe do cativo”. No entanto, não há traços de indianismo nesse poema, o que nos leva a eliminar 
a primeira afirmativa. Já as alternativas restantes são relacionadas à interpretação do poema. Não há no poema qualquer tipo 
de lamento com relação à ausência ou à morte da mãe, com isso elimina-se a terceira afirmativa. Já com relação à segunda 
afirmativa, que está correta, podemos depreender a ironia do sujeito lírico, que aconselha a mãe a ensinar ao filho as regras da 
sociedade escravocrata, como pode ser notado a partir do segundo verso do poema.

Resposta: B

03. O poema “A Duas Flores”, de Castro Alves, tem como base a união de duas flores a partir do sentimento amor. Ele compara as 
flores a duas pessoas apaixonadas que esperam que esse amor viva para todo o sempre. Então, as ações dos apaixonados são 
comparadas às das flores unidas, o que se desdobra em outras comparações para exaltar a união. Perceba que o termo “unidas” 
se repete em cada estrofe.

Resposta: B

04. O poema traduz, na sua essência, o ideal de vida que o eu lírico busca, marcada pela união dos amantes tanto na alegria quanto na 
tristeza em face das vicissitudes da existência.

Resposta: A

05. Segundo a leitura do poema, duas flores estão para as rosas da vida, assim como o galho está para a rama do amor.

Resposta: C 

06. 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

07. 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

08. 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

09. 
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

10. 
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
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