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 ROMANTISMO - QUESTÕES OBJETIVAS  

 
 

01- Assinale a alternativa que caracteriza o Romantismo: 
   a)     Valorização do eu. O assunto passa a ser manifestado a partir do 

artista, que traz à tona o seu mundo interior, com plena liberdade; 
esta liberdade se impõe na forma. Sentimentalismo. 

  b)   Literatura multifacetada: valorização da palavra e do ritmo: 
temática humana e universal. 

c)     Literatura intrinsecamente brasileira; linguagem direta, coloquial, 
livre das regras gramaticais, imagens diretas; inspiração a partir da 
burguesia, da civilização industrial, da máquina 

d)    Literatura que busca inspiração no subconsciente, nas regiões 
inexploradas da alma: para isso, usa meios indiretos a fim de 
sugerir ou representar as sensações; funde figura, música e cor. 

e)     Literatura que visa à perfeição da forma, à objetividade, ao 
equilíbrio, à perfeição absoluta da linguagem; prefere os temas 
novos e exóticos. 

 

 
02 – (PUCCAMP-SP): 
         “Oh! nos meus sonhos, pelas noites minhas 

         Passam tantas visões sobre meu peito! 

         Palor de febre meu semblante cobre. 
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         Bate me coração com tanto fogo!” 
 

       
 

 Assinale a alternativa em que se considera o clima romântico 
expresso nos versos acima, característico da poesia de Álvares de 
Azevedo. 

a)     A expressão exaltada serve nitidamente ao desejo de sublinhar a 
indignação contra os fatores históricos que sufocam a liberdade do 
homem. 

b)    A atmosfera noturna, própria ao devaneio, propicia um suave 
estado de contemplação poética, dentro do qual o ser se encontra 
docemente harmonizado com o mundo e consigo mesmo. 

c)     A noite significa não apenas enquadramento natural, mas meio 
psicológico, tonalidade afetiva correspondente às disposições do 
poeta, aos movimentos turvos do eu profundo. 

d)    Os símbolos da luz e do fogo expressam o anseio de uma nova 
Civilização, que o poeta quer ver dirigida pela Razão e pela Justiça, 
suas bandeiras de luta. 

e)     Amante fascinado da Natureza, o poeta retrata-a em cores fortes e 
precisas, cliente de que ela representa o plano da harmonia e da 
serenidade a que todos devemos aspirar. 

 

          
 

 
 
 
 
 

 
 
 

03– (SANTA CASA-SP) Um dos traços caracterizadores da 
produção poética do Romantismo é a: 

a)     Atitude rebelde em fase de convenções, expressas de acordo com 
os cânones próprios do Arcadismo. 

b)    Posição contrária ao rigor formal clássico, visto que o objetivo mais 
alto era a expressão de ideias e emoções. 

c)     Conciliação do acervo de normas clássicas de expressão com a 
universidade dos temas. 

d)    Preferência por uma linguagem seca e despojada, mais adequada 
à análise da realidade objetiva. 

e)     Utilização à análise de uma linguagem denotativa, que procura 
exprimir antes ideias do que sentimentos. 

 



04. Poderíamos sintetizar uma das características do Romantismo pela seguinte 

aproximação de opostos: 

a) Aparentemente idealista, foi, na realidade, o primeiro momento do Naturalismo 

Literário. 

b) Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. 

c) Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. 

d) Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. 

e) Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico, incompatível 

com a exaltação da pátria. 

 

Canção do exílio 
 

Minha terra tem palmeiras, / Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, / Nossas várzeas têm mais flores, / Nossos bosques têm mais 

vida, 

Nossa vida mais amores. / Em  cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer eu encontro lá; / Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. / Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; / Em cismar –sozinho, à noite– 

Mais prazer eu encontro lá; / Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. / Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; / Sem que disfrute os primores / Que não encontro por cá; / Sem 

qu'inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá.  

19.  O texto acima pertence à Primeira Geração - indianista /nacionalista a que 

pertence Gonçalves Dias, autor de I Juca-pirama. Explique de que maneira esse 

texto também serve à causa da afirmação da nacionalidade brasileira. 
 

 
 
 


