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Simulado 02 
 

01. Sobre o romance urbano, estão corretas as alternativas: 

I. Entre as principais obras desse período, destacam-se Urupês, 
de Monteiro Lobato, O cortiço, de Aluísio Azevedo, e Lucíola, de 
José de Alencar. 
O romance urbano, que extraía da vida cotidiana da burguesia a 
sua obra-prima, conquistou grande prestígio entre os 
representantes dessa classe. Esse êxito propiciou a sua 
consolidação, bem como o amadurecimento do gênero. 
Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de 
Almeida, Lucíola e Senhora, de José de Alencar, estão entre os 
romances urbanos que se destacaram. 
O romance urbano teve, entre suas principais preocupações, 
compreender e valorizar as diferenças étnicas, linguísticas, 
sociais e culturais das regiões brasileiras. 
Senhora e Memórias de um Sargento de Milícias são obras 
consideradas precursoras do Realismo, mas que ainda 
apresentam características do romantismo. 
a) II, III e IV.     b) I e IV.      c) III e IV.      d) II, III e V.     e) II e V. 
 

02. Memórias de um Sargento de Milícias, obra de Manuel 
Antônio de Almeida que representa o romance urbano, não 
apresenta a idealização e sentimentalismo comuns ao 
Romantismo.  
É uma obra excêntrica, bastante diferente das narrativas dessa 
escola literária. 
 

Assinale a alternativa em que se evidencia o 
antissentimentalismo, o distanciamento do lugar-comum 
romântico. 
a) "Isto tudo vem para dizermos que Maria Regalada tinha um 
verdadeiro amor ao major Vidigal." 
b) "Não é também pequena desventura o cairmos nas mãos de 
uma mulher a quem deu na veneta querer-nos bem deveras." 
c) "O Leonardo estremeceu por dentro, e pediu ao céu que a lua 
fosse eterna; virando o rosto, viu sobre seus ombros aquela 
cabeça de menina iluminada." 
d) "Sem saber como, unia-se ao Leonardo, firmava-se com as 
mãos sobre os seus ombros para se poder sustentar mais tempo 
nas pontas dos pés, falava-lhe e comunicava-lhe a sua 
admiração." 
e) "Leonardo ficou também por sua vez extasiado; pareceu-lhe 
então o rosto mais lindo que jamais vira. 
 

03. Tradicionalmente, a poesia do Romantismo brasileiro é 

dividida em três diferentes gerações. Sobre elas, estão corretas 
as seguintes proposições: 
I. A primeira geração do Romantismo brasileiro ficou marcada 
pela inovação temática e pelo experimentalismo. Também 
conhecida como fase heroica do Romantismo, tinha como 
principal projeto literário a retomada dos modelos clássicos 
europeus; 
II. O sofrimento, a dor existencial, a angústia e o amor sensual e 
idealizado foram os principais temas da literatura produzida 
durante a segunda fase do Romantismo. Seus principais 
representantes foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, 
Fagundes Varela e Junqueira Freire; 
III. Da primeira fase do Romantismo brasileiro destacam-se 
nomes como José de Alencar e Gonçalves Dias, responsáveis 
por imprimir em nossa literatura o sentimento de nacionalismo e 
anticolonialismo; 

IV. Entre as principais características da poesia romântica da 
terceira geração, estão o interesse por temas religiosos, os 
dualismos que bem representam o conflito espiritual do homem 
do início do século XIX , o emprego de figuras de linguagem e o 
uso de uma linguagem rebuscada; 
V. O Condoreirismo, importante corrente literária que marcou a 
terceira geração da poesia romântica no Brasil, teve como 
principal representante o poeta Castro Alves, cujo engajamento 
na poesia social lhe rendeu a alcunha de “poeta dos escravos”. 
 

a) II, III e V.                  d) II e IV. 
b) I e IV.                       e) Todas as alternativas estão corretas. 
c) II, IV e V. 
 

04. Sobre a prosa no Romantismo brasileiro, é incorreto afirmar: 

a) Um de seus principais representantes foi José de Alencar, 
que, por meio das obras Iracema, O gaúcho e Senhora, 
conseguiu transitar entre as diferentes vertentes da prosa 
romântica brasileira, além de ter contribuído também para a 
poesia do período. 
b) O romance indianista e histórico encontrou no índio brasileiro 
a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Foi uma das 
principais tendências do Romantismo brasileiro, realizando o 
projeto literário de construção de uma literatura que retratasse 
nossa identidade cultural. 
c) O romance regional, representado por nomes como José de 
Alencar, Franklin Távora e Visconde de Taunay, contribuiu muito 
para a formação da literatura brasileira, bem como para a nossa 
autonomia literária. Como não possuíam moldes europeus nos 
quais pudessem espelhar-se, os escritores regionalistas criaram 
seus próprios modelos, retratando na prosa os quatro cantos do 
país. 
d) Álvares de Azevedo é considerado como um dos principais 
nomes da prosa romântica brasileira. Foi o único escritor que 
transitou entre as suas diferentes vertentes por meio de obras 
que representavam o romance indianista e histórico, o romance 
regional e o romance urbano. 
e) Por retratar a realidade da burguesia e do homem das 
grandes cidades, o romance urbano alcançou grande 
popularidade entre os leitores, obtendo maior êxito em relação 
aos romances indianista e regional. Nessa fase, destacaram-se 
os escritores Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar. 
 

05. (UFPI) Em que alternativa o conjunto de obras é de José de 

Alencar? 
a) As Minas de Prata, O Gaúcho, Senhora. 
b) A Mortalha de Alzira, Encarnação, A Pata da Gazela 
c) Lucíola, A Retirada da Laguna, Sonhos d'Ouro 
d) Seminarista, A Luneta Mágica, O Tronco do Ipê 
e) Moço Loiro, Iracema, A Escrava Isaura 
 

06. (UFES) 

"Minha terra não tem palmeiras... 
E em vez de um mero sabiá, 
Cantam aves invisíveis 
Nas palmeiras que não há." 

                                         (Mário Quintana) 

O texto deve ser considerado uma: 
a) reafirmação da estética romântica e seus principais dogmas. 
b) negação da estética romântica, questionando seu olhar que 
se detém mais na paisagem que no social. 



c) paródia de um texto de Oswald de Andrade, que assim se 
inicia: "minha terra tem palmares/ Onde gorjeia o mar.". 
d) releitura acrítica da célebre "Canção do Exílio", de Gonçalves 
Dias. 
e) releitura não crítica das estéticas nacionalistas e 
sentimentalistas. 
 

07. (FUVEST) 

“O indianismo dos românticos […] denota tendência para 
particularizar os grandes temas, as grandes atitudes de que se 
nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, 
tratando-as como próprias de uma tradição brasileira.” 

                                                    (Antônio Candido, Formação da Literatura 
Brasileira) 

 

Considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo, 
na literatura romântica brasileira: 
a) procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 
b) adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 
c) ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição 
brasileira. 
d) deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura 
ocidental. 
e) procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. 
 

08. (FUVEST) 

“Teu romantismo bebo, ó minha lua, 
A teus raios divinos me abandono, 
Torno-me vaporoso… e só de ver-te 
Eu sinto os lábios meus se abrir de sono.” 
(Álvares de Azevedo, “Luar de verão”, Lira dos vinte anos) 
 

Neste excerto, o eu-lírico parece aderir com intensidade aos 
temas de que fala, mas revela, de imediato, desinteresse e tédio. 
Essa atitude do eu-lírico manifesta a: 
a) ironia romântica. 
b) tendência romântica ao misticismo. 
c) melancolia romântica. 
d) aversão dos românticos à natureza. 
e) fuga romântica para o sonho. 
 

09. Leia o poema abaixo e a seguir, responda o que é pedido: 
 

Mocidade e Morte 
Oh! eu quero viver, beber perfumes 
Na flor silvestre, que embalsama os ares; 
Ver minh’alma adejar pelo infinito, 
Qual branca vela n’amplidão dos mares. 
No seio da mulher há tanto aroma… 
Nos seus beijos de fogo há tanta vida… 
– Árabe errante, vou dormir à tarde 
À sombra fresca da palmeira erguida. 
 

No trecho acima, de Castro Alves, reúnem-se vários dos temas 
e aspectos mais característicos de sua poesia. São eles: 
 

a) identificação com a natureza, condoreirismo, erotismo. 
b) aspiração de amor e morte, sensualismo, exotismo. 
c) sensualismo, aspiração de absoluto, nacionalismo, 
orientalismo. 
d) personificação da natureza, hipérboles, sensualismo velado, 
exotismo. 
e) aspiração de amor e morte, condoreirismo, hipérboles.   
 

10. (VUNESP) Leia atentamente os versos seguintes: 
 

“Eu deixo a vida com deixa o tédio 
Do deserto o poeta caminheiro 
– Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um mineiro.” 
 

Esses versos de Álvares de Azevedo significam a: 
 

a) revolta diante da morte. 
b) aceitação da vida como um longo pesadelo. 
c) aceitação da morte como a solução. 
d) tristeza pelas condições de vida. 
e) alegria pela vida longa que teve. 
 
 
 

Gabarito 
 

01 – D / 02 – B / 03 – A / 04 – D / 05 – A / 06 – D / 07 – E / 
08 – A / 09 – A / 10 – C.   

 

 

 
 


