
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1.  A questão central, proposta no romance Senhora, de José de Alencar, é a do casamento. Considerando a obra 
como um todo, indique a alternativa que não condiz com o enredo do romance: 
 
a) O casamento é apresentado como uma transação comercial e, por isso, o romance estrutura-se em quatro partes: 

preço, quitação, posse, resgate. 
b) Aurélia Camargo, preferida por Fernando Seixas, compra-o e ele, contumaz caça-dote, sujeita-se ao 

constrangimento de uma união por interesse. 
c) O casamento é só de fachada e a união não se consuma, visto que resulta de acordo no qual as aparências sociais 

devem ser mantidas. 
d) A narrativa marca-se pelo choque entre o mundo do amor idealizado e o mundo da experiência degradante 

governado pelo dinheiro. 
e) O romance gira em torno de intrigas amorosas, de desigualdade econômica, mas, com final feliz, porque, nele, o 

amor tudo vence. 
 
 
2. (FATEC) “Seixas aproximou-se do toucador, levado por indefinível impulso; e entrou a contemplar minuciosamente 
os objetos colocados em cima da mesa de mármore; lavores de marfim, vasos e grupos de porcelana fosca, taças de 
cristal lapidado, jóias do mais apurado gosto. 
À proporção que se absorvia nesse exame, ia como ressurgindo à sua existência anterior, a que vivera até o momento 
do cataclismo que o submergira. Sentia-se renascer para esse fino e delicado materialismo, que tinha para seu 
espírito aristocrático tão poderosa sedução e tão meiga voluptuosidade. 
Todos esses mimos da arte pareciam-lhe estranhos e despertavam nele ignotas emoções; tal era o abismo que o 
separava do recente passado. Era com uma sofreguidão pueril que os examinava um por um, não sabendo em qual se 
fixar. Fazia cintilar os brilhantes aos raios de luz; e aspirava a fragrância que se exalava dos frascos de perfume com 
um inefável prazer. 
Nessa fútil ocupação demorou-se tempo esquecido. Porventura sua memória atraída pelas reminiscências que 
suscitavam objetos idênticos a esses, remontava o curso de sua existência, e descendo-o, depois o trazia àquela noite 
fatal em que se achava e à pungente realidade desse momento. 
Recuou com um gesto de repulsão.” (José de Alencar, Senhora) 
Descubra a faculdade certa pra você em 1 minuto! 
Considerando este trecho no contexto da obra a que pertence, é correto afirmar que, nele, a personagem Fernando 
Seixas: 
 
a) rejeita os objetos que o cercam, porque deseja conquistar posição elevada em ambientes 
b) dá-se conta de que aqueles objetos, que tanto valorizara, nesse momento eram a comprovação dos erros que 

praticara. 
c) experimenta o fascínio por objetos luxuosos que não são seus e decide lutar para conseguir possuí-los. 
d) sente renascer nele a revolta por não dispor de meios econômicos para possuir objetos luxuosos. 
e) relembra infantilmente sua existência anterior, quando podia usufruir do luxo que agora perdia, e lamenta sua 

situação atual. 
 
 
3. O romance Senhora (1875) é uma das obras mais representativas da ficção de José de Alencar. Nesse livro, 
encontramos a formulação do ideal do amor romântico: o amor verdadeiro e absoluto, quando pode se realizar, leva 
ao casamento feliz e indissolúvel. Isso se confirma, nessa obra, pelo fato de: 
 
a) o par romântico central — Aurélia e Seixas — se casar no início do romance, pois se apaixonam assim que se 

conhecem. 
b) o amor de Aurélia e Seixas surgir imediatamente no primeiro encontro e permanecer intenso até o fim do livro, 

quando o casal se une efetivamente. 
c) o casal Aurélia e Seixas precisar vencer os preconceitos sócio-econômicos para se casar, pois ela é pobre e ele é 

rico. 
d) a união efetiva só se realizar no final da obra, após a recuperação moral de Seixas, que o torna digno do amor de 

Aurélia. 
e) o enriquecimento repentino de Aurélia possibilitar que ela se case com Seixas, fatos que são expostos logo no 

início do livro. 
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4. (UNIFESP) Leia o trecho a seguir, de José de Alencar. 
 
Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, 
Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. 
Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhes certo valor monetário. 
Em linguagem financeira, Aurélia contava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter no 
mercado matrimonial. 
 
O romance Senhora, ilustrado pelo trecho: 
 
a) representa o romance urbano de Alencar. A reação de ironia e desprezo com que Aurélia trata seus pretendentes, 

vistos sob a ótica do mercado matrimonial, tematiza o casamento como forma de ascensão social. 
b) mescla o regionalismo e o indianismo, temas recorrentes na obra de Alencar. Nele, o escritor tematiza, com 

escárnio, as relações sentimentais entre pessoas de classes sociais distintas, em que o pretendente é considerado 
pelo seu valor monetário. 

c) é obra ilustrativa do regionalismo romântico brasileiro. A história de Aurélia e de seus pretendentes mostra a 
concepção do amor, em linguagem financeira, como forma de privilégio monetário, além de explorar as relações 
extraconjugais. 

d) denuncia as relações humanas, em especial as conjugais, como responsáveis por levar as pessoas à tristeza e à 
solidão dada a superficialidade e ao interesse com que elas se estabelecem. Trata-se de um romance urbano de 
Alencar. 

e) tematiza o adultério e a prostituição feminina, representados pelo interesse financeiro como forma de se ascender 
socialmente. Essa obra explora tanto aspectos do regionalismo nacional como os valores da vida urbana. 

 
 
5. (PUC-SP) A questão central, proposta no romance Senhora, de José de Alencar, é a do casamento. Considerando 
a obra como um todo, indique a alternativa que não condiz com o enredo do romance: 
 
a) O casamento é apresentado como uma transação comercial e, por isso, o romance estrutura-se em quatro partes: 

preço, quitação, posse, resgate. 
b) Aurélia Camargo, preterida por Fernando Seixas, compra-o e ele, contumaz caça-dote, sujeita-se ao 

constrangimento de uma união por interesse. 
c) O casamento é só de fachada e a união não se consuma, visto que resulta de acordo no qual as 

aparências sociais devem ser mantidas. 
d) A narrativa marca-se pelo choque entre o mundo do amor idealizado e o mundo da experiência degradante 

governado pelo dinheiro. 
e) O romance gira em torno de intrigas amorosas, de desigualdade econômica, mas, com final feliz, porque, nele, o 

amor tudo vence. 
 
 
6. Sobre o romance Senhora, de José de Alencar, é correto afirmar: 
 
a) Representando a chamada primeira geração romântica indianista, a obra tem como características mais relevantes 

a volta ao passado histórico, o medievalismo, a criação do herói nacional e a religiosidade. 
b) Alguns ingredientes do Romantismo que podem ser apontados no romance Senhora são: personagens dominadas 

por instintos, preocupação com classes sociais marginalizadas e apresentação de uma condição biológica do 
mundo. 

c) É evidente o paralelo temático entre Senhora e Inocência, romances de José de Alencar e Visconde de Taunay, 
respectivamente. Em ambos, o recurso à paisagem, à fauna e à flora destina-se a compor as personagens e serve 
para circunscrever a essência da prosa realista brasileira. 

d) O livro Senhora origina-se das propostas nacionalistas do movimento romântico porque apresenta uma tendência à 
representação da cultura popular e propõe a volta às origens da nação brasileira. 

e) Nesse romance os protagonistas mantêm um conflito ao longo da narrativa, revelando uma oposição entre o 
mundo do amor e o do dinheiro. Com isso, a obra traz marcas da sociedade burguesa brasileira em formação. 

 
 
7. (UNEAL 2007) A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe 
sublevava o seio, e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. 
— Aurélia! Que significa isto? 
— Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. 
Podemos ter esse orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel 
mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, senhor. Entretemos na realidade por mais triste que 
ela seja; e resigne-se cada um ao que é, eu, uma mulher traída; o senhor, um homem vendido. 
— Vendido! Exclamou Seixas ferido dentro d'alma. 
— Vendido sim; não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária; precisava de um marido, traste 
indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado; comprei-o. Custou-me cem mil cruzeiros, foi 
barato; não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. 
Aurélia proferiu estas palavras desdobrando um papel no qual Seixas reconheceu a obrigação por ele passada ao 
Lemos. José de Alencar, Senhora. 
Descubra a faculdade certa pra você em 1 minuto! 
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O texto acima está contido na primeira parte do romance Senhora, de José de Alencar. Sobre o trecho e sobre esse 
romance, analise os enunciados abaixo. 
 
1. O livro se divide em quatro partes, sendo a primeira delas intitulada "O Preço", de onde foi retirado o texto; nela, 

Aurélia revela a Fernando Seixas que o comprara pelo valor de um dote. 
2. As partes intituladas "O Preço", "Quitação", "Posse' e ""Resgate" remetem o leitor ao universo capitalista de 

mercado e compreendem, ao mesmo tempo, a história do romance, ao sugerir que as relações sociais são 
mediadas pelo valor de troca. 

3. No texto, ao dizer a Seixas que os dois estão representando uma comédia, Aurélia demonstra sua lucidez por meio 
do sarcasmo: como todos no meio social, ela e o esposo representarão felicidade para os demais, apesar de não se 
sentirem felizes. 

 
Embora analise as relações sociais sob uma perspectiva mais realista, o romance Senhora trai sua condição 
romântica, na medida em que, no desfecho, a protagonista esquece o passado em nome do verdadeiro amor. 
 
Estão corretas: 
 
a) 1 e 3 apenas 
b) 2, 3 e 4 apenas 
c) 3 e 4 apenas 
d) 1, 2, 3 e 4 
e) 1, 2 e 4 apenas 
 
8. (UFMG) "O vestido de Aurélia encheu a carruagem e submergiu o marido; o que lhe aparecia do semblante e do 
busto ficava inteiramente ofuscado [...]. Ninguém o via..." ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: DCL, 2005. p. 96. 
(Grandes Nomes da Literatura) 
 
Considerando-se o personagem referido – Fernando, o marido de Aurélia –, é CORRETO afirmar que a passagem 
transcrita contém a imagem 
 
a) da anulação de sua individualidade, transformado que fora, como marido, em objeto ou mercadoria. 
b) da sua tomada de consciência da futilidade da sociedade, que preza sobretudo a beleza física e a riqueza. 
c) do ciúme exacerbado, ainda que secreto, que sente da esposa, por duvidar de que ela realmente o ame. 
d) do orgulho que sente da beleza deslumbrante da esposa, ressaltada nessa ocasião por seus trajes luxuosos. 
 
9. (UFMG) No romance Senhora, ocorrem choques entre "duas almas, que uma fatalidade prendera, para arrojá-las 
uma contra outra..." (ALENCAR, Senhora, p.131.) 
 
Assinale a alternativa em que o par de idéias conflitantes NÃO se entrelaça, na narrativa, aos choques entre Aurélia e 
Seixas. 
 
a) Amor idealizado X casamento por interesse 
b) Condição modesta de vida X ostentação de riqueza 
c) Contemplação religiosa X divertimento mundano 
d) Qualidades morais elevadas X comportamentos aviltantes 
 
10. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do Realismo.  
 
a) Objetivismo; subordinação dos sentimentos a interesses sociais; críticas às instituições decadentes da sociedade 

burguesa.  
b) Idealização do herói; amor visto como redenção; oposição aos valores sociais.  
c) Casamento visto como arranjo de conveniência; descrição objetiva; idealização da mulher.  
d) Linguagem metafórica; protagonista tratado como anti-herói; sentimentalismo.  
e) Espírito de aventura; narrativa lenta; impasse amoroso solucionado pelo final feliz. 
 
11. Assinale a alternativa que não diz respeito ao Realismo: 
 
a) Finalidade subjetiva da emoção na prosa. 
b) Causa e efeito é preocupação do autor. 
c) As causas e circunstâncias são importantes. 
d) Atitude mais contida que a do Romantismo. 
e) empenho na defesa de opiniões. 
 
12. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não 
consegui recompor o que foi nem o que fui. 
 
É o que diz o narrador no segundo capítulo do romance Dom Casmurro. Afinal por que não teria ele alcançado o seu 
intento? 
 
a) Pelas dificuldades inerentes à estrutura do romance, na recuperação de outros tempos. 
b) Pelo receio de confessar suas fraquezas e a traição sofrida. 
c) Porque era impossível recuperar o sentido daquele período, pois ele já não era a mesma pessoa. 
d) Pela falta de bom senso e de clareza na apreensão das lembranças. 
e) Porque o tempo, impiedoso, apaga todos os acontecimentos e transforma as pessoas. 
 



 
13. Todas as alternativas apresentam informações sobre Dom Casmurro, de Machado de Assis, exceto: 
 
a) A questão do adultério, tratada de forma ambígua pelo autor, permanece em aberto no fim da narrativa. 
b) O narrador, através do exercício da memória, busca ligar o presente ao passado, a velhice à adolescência. 
c) O narrador protagonista, ao assumir a primeira pessoa, apresenta uma visão tendenciosa dos acontecimentos. 
d) O autor, introduzindo-se na narrativa, fornece ao leitor informações que contradizem as opiniões do narrador. 
e) A narrativa, marcada pela ironia, mantém uma relação intersexual com a tragédia Otelo, de Shakespeare. 
 
 
14. Considere a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, e as afirmativas que se seguem: 
 
I. Da Glória tentava impedir o casamento de Bentinho com Capitu, pois desejava que ele se unisse a Sancha. 
II. Bento Santiago não teve problemas em homenagear o amigo Escobar, por ocasião de seu enterro, pois era seu 

melhor amigo. 
III. A cena descrita no velório de Escobar (homens e mulheres chorando) é uma característica do Romantismo 

presente em todo o Dom Casmurro — obra que tem como tema os infelizes amores de Bentinho e Capitu. 
IV. “Olhos de ressaca” — referência dada a Capitu — evidencia o seu poder de envolvimento e o grande fascínio que 

ela exerce sobre Bentinho, tal qual as vagas do mar. 
V. Apesar da suspeita de adultério, o amor consegue superar a desconfiança fazendo com que Bentinho se reconcilie 

com a família de Capitu. 
 
Assinale: 
 
a) Se apenas IV é correta.  
b) Se apenas I, II são corretas.  
c) Se apenas III e V são corretas. 
d) Se apenas V é correta. 
e) Nenhuma delas é correta. 
 
 
15. O trecho abaixo é parte do último capítulo de Dom Casmurro, de Machado de Assis: 
 
O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-cavalos, ou se esta foi mudada naquela por 
efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirach, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no 
seu cap. IX, vers. I: “Não tenhas ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que 
aprender de ti”. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo; se te lembras bem da Capitu menina, hás de 
reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. 
 
Invocando aqui a memória e o testemunho do leitor de sua história, o narrador arremata a narrativa: 
 
a) lembrando que os ciúmes de Bentinho por Capitu poderiam perfeitamente ser injustificáveis. 
b) concluindo que a única explicação para a traição de Capitu é a força caprichosa de circunstâncias acidentais. 
c) citando uma passagem da Bíblia, à luz da qual acaba admitindo a possibilidade da inocência de Capitu. 
d) pretendendo que a personalidade de Capitu tenha se desenvolvido de modo a cumprir uma natural inclinação. 
e) se mostra reticente quanto à convicção de que fora traído, sugerindo que continuará ponderando os fatos. 
 
 
TEXTO PARA QUESTÕES DE 16 A 20 
 
 
               Fernando aproveitou a ocasião para resolver a crise. 
               – Meu voto mais ardente, Aurélia, sonho dourado de minha vida, era conquistar uma posição brilhante para 
depô-la aos pés da única mulher que amei nesse mundo. Mas a fatalidade que pesa sobre mim aniquilou todas as 
minhas esperanças; e eu seria um egoísta, se 
prevalecendo-me de sua afeição, a associasse a uma existência obscura e atribulada. A santidade de meu amor deu-
me a força para resistir a seus próprios impulsos. Disse uma vez à sua mãe, pressentindo essa cruel situação: Sou 
menos infeliz renunciando à sua mão, do que seria aceitando-a para fazê-la desgraçada, e condená-la às humilhações 
da pobreza. 
              – Essas eu já as conheço, respondeu Aurélia com tênue ironia, e não me aterram; nasci com elas, e têm 
sido as companheiras de minha vida. 
              – Não me compreendeu, Aurélia; referia-me a um partido vantajoso que de certo aparecerá, logo que esteja 
livre. 
              – Pensa então que basta uma palavra sua para restituir-me a liberdade? Perguntou a moça com um sorriso. 
              – Sei que a fatalidade que nos separa não pode romper o elo que prende nossas almas, e que há de reuni-
las em mundo melhor. Mas Deus nos deu uma missão neste mundo, e temos de cumpri-la. 
             – A minha é amá-lo. A promessa que o aflige, o senhor pode retirá-la tão espontaneamente como a fez. 
Nunca lhe pedi, nem mesmo simples indulgência, para esta afeição; não lha pedirei neste momento em que ela o 
importuna. 
             – Atenda, Aurélia! Lembre-se de sua reputação. Que não diriam se recebesse a corte de um homem, sem 
esperança de ligar-se a ele pelo casamento? 
             – Diriam talvez que eu sacrificava a um amor desdenhado um partido brilhante, o que é uma… 
             A moça cortou a ironia, retraindo-se: 



             – Mas não; faltariam à verdade. Não sacrifiquei nenhum partido; o sacrifício é a renúncia de um bem; o que 
fiz foi defender a minha afeição. Sejamos francos: o senhor já não me ama; não o culpo, e nem me queixo. 
            Seixas balbuciou uma desculpa e despediu-se. Aurélia, demorou-se um instante na rótula, como costumava, 
para acompanhar ao amante com a vista até o fim da rua. Se Fernando não estivesse tão entregue à satisfação de 
haver adquirido sua liberdade, teria ouvido no dobrar da esquina o eco de um soluço. 
 
 
16. A fala inicial de Fernando no texto é sincera? Justifique: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
17. Destaque a passagem do texto que confirma a reação cínica de Aurélia à fala de Fernando, terminando o namoro. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
18. A decisão de Aurélia de não se casar com outro que não seja Fernando condiz com o comportamento da heroína 
romântica? Justifique: 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
19. Considerando a sociedade da época, explique a preocupação de Fernando em desejar que Aurélia se case com 
outro? 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
20. Comente o que mudou em nossa sociedade para que o papel de submissão da mulher ao casamento se tornasse 
menos rigoroso a partir do século XX: 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 


