
Colégio Equipe de Juiz de Fora 

Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 323-8686 

 

23/03/2020: MATERIAL ADICIONAL 1 – 2º ano EM 

DISCIPLINA: LITERATURA 

PROFESSORES: TATIANA 

 

1. 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. 

2– (FAU-SP) – O indianismo de nossos poetas românticos é: 
a)uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva; o índio como elemento 
étnico da futura raça brasileira. 
b)um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da 
capitania de São Vicente. 
c) um modelo francês seguido no Brasil; uma necessidade de exotismo que em nada difere do 
modelo europeu. 
d) um meio de eternizar liricamente a aceitação, pelo índio, da nova civilização que se instalava. 
e) uma forma de apresentar o índio como motivo estético; idealização com simpatia e piedade; 
exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. 
 
03. (ENEM) 

 
TEXTO A 
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 tem mais vida, 
Nossa vida mais amores. 

[...] 
Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar - sozinho, a noite - 
Mais prazer eu encontro la; 
Minha terra tem palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 

DIAS, G. Poesia e prosa completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1998. 

http://www.fau.usp.br/


 

TEXTO B 
Canto de regresso à Pátria 
Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá 
Minha terra tem mais rosas 
E quase tem mais amores 
Minha terra tem mais ouro 
Minha terra tem mais terra 
Ouro terra amor e rosas 
Eu quero tudo de lá 
Não permita 
Deus que eu morra 
Sem que volte para lá 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte pra São Paulo 
Sem que eu veja a rua 15 
E o progresso de São Paulo 

ANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno Oswald. São Paulo: Círculo do Livro. s/d. 

Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo 
poético: a paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, conclui-se que: 

a) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, e o tom de 
que se revestem os dois textos. 

b) a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem 
tropical realçada no texto A. 

c) o texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas sem perder a visão crítica da 
realidade brasileira. 

d) o texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à 
pátria. 

e) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. 
 

4– (U.F. Juiz de Fora-MG) – Em relação ao Romantismo brasileiro, todas as afirmações são 

verdadeiras. Exceto: 

a) expressão do nacionalismo através da descrição de costumes e regiões do Brasil. 

b) análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade brasileira. 

c) desenvolvimento do teatro nacional. 

d) expressão poética de temas confessionais, indianistas e humanistas. 

e) caracterização do romance como forma de entretenimento e moralização. 

 

 

 

https://www2.ufjf.br/ufjf/


5. (OSEC-SP) – A época romântica caracteriza-se por ser: 

a) lusófoba e nacionalista. 

b) de influência inglesa. 

c) atéia e influenciada pelo positivismo. 

d) carente de bons poetas. 

 

6.Os fragmentos abaixo, retirados de obras da Literatura Brasileira, caracterizam a ideologia 
criada pelo Indianismo, exceto: 
 
a) "(...) No Guarani o selvagem é um ideal, que o escritor intenta poetizar, despindo-o da crosta 
grosseira de que o envolveram os cronistas..." 
b) "(...) Os tupis desceram para serem absorvidos. Para se diluírem no sangue da gente nova. 
Para viver subjetivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e o seu 
grande sentimento de humanidade." 
c) "(...) Criaturas de Deus, de bons corpos e bom espírito, ainda sem religião e educáveis no 
bem ou no mal. Seria fácil trazê-las de sua virtude natural à virtude consciente do Cristianismo, 
para sua eterna salvação." 
d) "(...) Era Peri. Altivo, nobre, radiante da coragem invencível e do sublime heroísmo de que já 
dera tantos exemplos, o índio se apresentava só em face de duzentos inimigos fortes e sequiosos 
de vingança." 
e) "(...) contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e 
genro de Antônio de Mariz." 
  

07. “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.” 

_(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira) 

7.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. “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) 

8.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. 

 

9.O Romantismo brasileiro encontrou no índio a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. 
Sobre essa fase do Romantismo, é correto afirmar: 

I. O indianismo foi uma das principais tendências do Romantismo brasileiro. Destacaram-se, 
nessa fase, Gonçalves Dias, na poesia, e José de Alencar, na prosa. 

II. No indianismo, encontramos elementos como a depressão, o devaneio, o sonho e a 
perspectiva da morte, características encontradas na poesia de Álvares de Azevedo. 

III. Constituiu um painel de estilos diversificados. Cada poeta criava sua própria linguagem, 
mas todos estavam preocupados com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. 

IV. No indianismo, é comum ver a representação do índio como o “bom selvagem”, bem como 
o reconhecimento do índio como um símbolo de nacionalidade. 

V. Seus principais representantes foram Visconde de Taunay, José de Alencar e Manuel 
Antônio de Almeida. 

a) I e IV. 

b) I, II e IV. 

c) II e V. 

d) II, III e V. 

e) I e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
Gonçalves Dias 

10.Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua “Canção do exílio” pode ser 
considerada tipicamente romântica porque 

a) apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana; emprega figuras de 
ornamento, até com certo exagero; evidencia a musicalidade do verso pelo uso de aliterações. 

b) exalta terra natal; é nostálgica e saudosista; o tema é tratado de modo sentimental, emotivo. 

c) utiliza-se do verso livre, como ideal de liberdade criativa; sua linguagem é hermética, erudita; 
glorifica o canto dos pássaros e a vida selvagem. 

d) poesia e música se confundem, como artifício simbólico; a natureza e o tema bucólico são 
tratados com objetividade; usa com parcimônia as formas pronominais de primeira pessoa. 

e) refere-se à vida com descrença e tristeza; expõe o tema na ordem sucessiva, cronológica; 
utiliza-se do exílio como o meio adequado de referir-se à evasão da realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO 

1. 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. 

2– (FAU-SP) – O indianismo de nossos poetas românticos é: 
a)uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva; o índio como elemento 
étnico da futura raça brasileira. 

b)um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da 
capitania de São Vicente. 

c) um modelo francês seguido no Brasil; uma necessidade de exotismo que em nada difere do 
modelo europeu. 

d) um meio de eternizar liricamente a aceitação, pelo índio, da nova civilização que se instalava. 

e) uma forma de apresentar o índio como motivo estético; idealização com simpatia e piedade; 
exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. 

(ENEM) 
TEXTO A 
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 tem mais flores, 
Nossos bosques tem mais vida, 
Nossa vida mais amores. 

[...] 
Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar - sozinho, a noite - 
Mais prazer eu encontro la; 

http://www.fau.usp.br/


Minha terra tem palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 
DIAS, G. Poesia e prosa completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1998. 
TEXTO B 
Canto de regresso à Pátria 
Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá 
Minha terra tem mais rosas 
E quase tem mais amores 
Minha terra tem mais ouro 
Minha terra tem mais terra 
Ouro terra amor e rosas 
Eu quero tudo de lá 
Não permita 
Deus que eu morra 
Sem que volte para lá 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte pra São Paulo 
Sem que eu veja a rua 15 
E o progresso de São Paulo 
ANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno Oswald. São Paulo: Círculo do Livro. s/d. 

Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo 
poético: a paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, conclui-se que: 

a) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, e o tom de 
que se revestem os dois textos. 

b) a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem 
tropical realçada no texto A. 

c) o texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas sem perder a visão crítica da 
realidade brasileira. 

d) o texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à 
pátria. 

e) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. 
 

4– (U.F. Juiz de Fora-MG) – Em relação ao Romantismo brasileiro, todas as afirmações são 
verdadeiras. Exceto: 
a) expressão do nacionalismo através da descrição de costumes e regiões do Brasil. 

b) análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade brasileira. 

c) desenvolvimento do teatro nacional. 

https://www2.ufjf.br/ufjf/


d) expressão poética de temas confessionais, indianistas e humanistas. 

e) caracterização do romance como forma de entretenimento e moralização. 

5. (OSEC-SP) – A época romântica caracteriza-se por ser: 
a) lusófoba e nacionalista. 

b) de influência inglesa. 

c) atéia e influenciada pelo positivismo. 

d) carente de bons poetas. 

6.Os fragmentos abaixo, retirados de obras da Literatura Brasileira, caracterizam a ideologia 
criada pelo Indianismo, exceto: 
 
a) "(...) No Guarani o selvagem é um ideal, que o escritor intenta poetizar, despindo-o da crosta 
grosseira de que o envolveram os cronistas..." 
b) "(...) Os tupis desceram para serem absorvidos. Para se diluírem no sangue da gente nova. 
Para viver subjetivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e o seu 
grande sentimento de humanidade." 
c) "(...) Criaturas de Deus, de bons corpos e bom espírito, ainda sem religião e educáveis no 
bem ou no mal. Seria fácil trazê-las de sua virtude natural à virtude consciente do Cristianismo, 
para sua eterna salvação." 
d) "(...) Era Peri. Altivo, nobre, radiante da coragem invencível e do sublime heroísmo de que já 
dera tantos exemplos, o índio se apresentava só em face de duzentos inimigos fortes e sequiosos 
de vingança." 
e) "(...) contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e 
genro de Antônio de Mariz." 
 Letra E 

“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.” 
_(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira) 

7.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. 

 

“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) 

8.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. 

 

9.O Romantismo brasileiro encontrou no índio a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. 
Sobre essa fase do Romantismo, é correto afirmar: 

I. O indianismo foi uma das principais tendências do Romantismo brasileiro. Destacaram-se, 
nessa fase, Gonçalves Dias, na poesia, e José de Alencar, na prosa. 

II. No indianismo, encontramos elementos como a depressão, o devaneio, o sonho e a 
perspectiva da morte, características encontradas na poesia de Álvares de Azevedo. 

III. Constituiu um painel de estilos diversificados. Cada poeta criava sua própria linguagem, 
mas todos estavam preocupados com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. 

IV. No indianismo, é comum ver a representação do índio como o “bom selvagem”, bem como 
o reconhecimento do índio como um símbolo de nacionalidade. 

V. Seus principais representantes foram Visconde de Taunay, José de Alencar e Manuel 
Antônio de Almeida. 

a) I e IV. 

b) I, II e IV. 

c) II e V. 

d) II, III e V. 

e) I e III. 

 
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. 

Gonçalves Dias 

10.Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua “Canção do exílio” pode ser 
considerada tipicamente romântica porque 

a) apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana; emprega figuras de 
ornamento, até com certo exagero; evidencia a musicalidade do verso pelo uso de aliterações. 

b) exalta terra natal; é nostálgica e saudosista; o tema é tratado de modo sentimental, emotivo. 

c) utiliza-se do verso livre, como ideal de liberdade criativa; sua linguagem é hermética, erudita; 
glorifica o canto dos pássaros e a vida selvagem. 

d) poesia e música se confundem, como artifício simbólico; a natureza e o tema bucólico são 
tratados com objetividade; usa com parcimônia as formas pronominais de primeira pessoa. 

e) refere-se à vida com descrença e tristeza; expõe o tema na ordem sucessiva, cronológica; 
utiliza-se do exílio como o meio adequado de referir-se à evasão da realidade. 

 


