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Romantismo - Prosa 
 
1. (ENEM) O sertão e o sertanejo 
“Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim 
crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o 
incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. 
Minando à surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por 
débil que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e 
vacilante os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a 
consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, 
deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol, que lhe foi seguindo os 
velozes passos. Por toda a parte melancolia; de todos os lados tétricas perspectivas. É cair, 
porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios 
recantos a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de 
espantosa atividade.” 
 

(TAUNAY, Visconde de. Inocência.) 
  
O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. 
Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes 
contribuições do Romantismo para construção da identidade da nação é a: 

a) possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada 
pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação.   

b) consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o 
que coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país.   

c) construção, em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de 
uma imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira.   

d) expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do 
território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros.   

e) valorização da vida urbana e do progresso, em detrimento do interior do Brasil, formulando 
um conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira.   

 
 
2. (ENEM) “Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, “ um 
romancista que colecionava desafetos azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o Brasil”. 
Assim era JOSÉ DE Alencar (1829-1877), o conhecido autor de O guarani e Iracema, tido como o 
pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, 
indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, 
advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas 
facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. 
 

(História Viva, n.99,2011.) 
 
Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua 
obra, depreende-se que: 
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a) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus 

romances. 
b) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra 

literária com temática atemporal. 
c) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua 

importância para a história do Brasil imperial. 
d) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da 

memória linguística e da identidade nacional. 
e) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática 

indianista. 
 
 
3. (PUC-MG) Os fragmentos abaixo, retirados de obras da Literatura Brasileira, caracterizam a 
ideologia criada pelo Indianismo, exceto: 

a) "(...) No “O 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." 

 
 
4. (MACKENZIE) “Vocês mulheres têm isso de comum com as flores, que umas são filhas da 
sombra e abrem com a noite, e outras são filhas da luz e carecem do Sol. Aurélia é como estas; 
nasceu para a riqueza. Quando admirava a sua formosura naquela salinha térrea de Santa 
Tereza, parecia-me que ela vivia ali exilada. Faltava o diadema, o trono, as galas, a multidão 
submissa; mas a rainha ali estava em todo o seu esplendor. Deus a destinara à opulência.“ 
 
Do texto depreende-se que:  

a) romances românticos regionalistas, como Senhora, exaltam a beleza natural feminina. 
b) os romances realistas de Aluísio Azevedo denunciam o artificialismo da beleza feminina.  
c) as obras modernistas têm, entre outros, o objetivo de criticar a submissão da mulher à 

riqueza material.  
d) a linguagem descritiva dos escritores naturalistas caracteriza a sensualidade e a 

espiritualidade da mulher.  
e) a personagem feminina foi caracterizada sob a perspectiva idealizadora típica dos autores 

românticos. 
 
 
5. (FUVEST) “Os leitores estarão lembrados do que o compadre dissera quando estava a fazer 
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castelos no ar a respeito do afilhado, e pensando em dar-lhe o mesmo ofício que exercia, isto é, 
daquele arranjei-me, cuja explicação prometemos dar. Vamos agora cumprir a promessa. Se 
alguém perguntasse ao compadre por seus pais, por seus parentes, por seu nascimento, nada 
saberia responder, porque nada sabia a respeito. Tudo de que se recordava de sua história 
reduzia-se a bem pouco. Quando chegara à idade de dar acordo da vida achou-se em casa de 
um barbeiro que dele cuidava, porém que nunca lhe disse se era ou não seu pai ou seu parente, 
nem tampouco o motivo por que tratava da sua pessoa. Também nunca isso lhe dera cuidado, 
nem lhe veio a curiosidade de indagá-lo. Esse homem ensinara-lhe o ofício, e por inaudito milagre 
também a ler e a escrever. Enquanto foi aprendiz passou em casa do seu... mestre, em falta de 
outro nome, uma vida que por um lado se parecia com a do fâmulo*, por outro com a do filho, por 
outro com a do agregado, e que afinal não era senão vida de enjeitado, que o leitor sem dúvida já 
adivinhou que ele o era. A troco disso dava-lhe o mestre sustento e morada, e pagava-se do que 
por ele tinha já feito.” 
 

(Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias) 
 
Glossário: 
 (*) fâmulo: empregado, criado  
 
Neste excerto, mostra-se que o compadre provinha de uma situação de família irregular e 
ambígua. No contexto do livro, as situações desse tipo: 

a) caracterizam os costumes dos brasileiros, por oposição aos dos imigrantes portugueses.  
b) são apresentadas como consequência da intensa mestiçagem racial, própria da 

colonização.  
c) contrastam com os rígidos padrões morais dominantes no Rio de Janeiro oitocentista.  
d) ocorrem com frequência no grupo social mais amplamente representado.  
e) começam a ser corrigidas pela doutrina e pelos exemplos do clero católico. 
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Gabarito 
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