
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia o texto: 

(...) 
A moça, com o talhe languidamente recostado no espaldar da cadeira, a fronte reclinada, os olhos 
coalhados em uma ternura maviosa, escutava as falas de seu marido; toda ela se embebia dos eflúvios 
de amor, de que ele a repassava com a palavra ardente, o olhar rendido e o gesto apaixonado.  
- É então verdade que me ama?  
- Pois duvida, Aurélia?  
- E amou-me sempre, desde o primeiro dia que nos vimos? 
- Não lho disse já?  
- Então nunca amou a outra?  
- Eu lhe juro, Aurélia. Estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher, que não fosse minha mãe. O 
meu primeiro beijo de amor, guardei-o para minha esposa, para ti...  
Soerguendo-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na 
fisionomia de sua noiva.  
Aurélia estava lívida e a sua beleza, radiante há pouco, se marmorizara. 
- Ou para outra mais rica!... disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a 
ponta dos dedos.  
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 este 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. Entremos 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. (...) 

ALENCAR, José-Senhora 

QUESTÃO 01  
Contextualize os fundamentos da Escola Literária Romantismo ao enredo de Senhora- José de Alencar– 
comprove com fragmentos – atitudes dos personagens.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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TEXTO II  

Canção de piratas 
Telegrama da Bahia refere que o Conselheiro está em Canudos com 2000 homens (dous mil homens) 

perfeitamente armados. Que Conselheiro? O Conselheiro. Não lhe ponhas nome algum, que é sair da 
poesia e do mistério. É o Conselheiro, um homem, dizem que fanático, levando consigo a toda a parte 
aqueles dous mil legionários. [...] Jornais e telegramas dizem dos Clavinoteiros e dos sequazes do 
Conselheiro que são criminosos; nem outra palavra pode sair de cérebros alinhados, registrados, 
qualificados cérebros eleitores e contribuintes. Para nós, artistas, é a renascença, é um raio de sol que 
através da chuva miúda e aborrecida, vem dourar-nos a janela e a alma. É a poesia que nos levanta do 
meio da prosa chilra e dura deste fim de século. Nos climas ásperos, a árvore que o inverno despiu, é 
novamente enfolhada pela primavera, essa eterna florista que aprendeu não sei onde e não esquece o que 
lhe ensinaram. A arte é a árvore despida: eis que lhe rebentam folhas novas e verdes. 

Sim, meus amigos. Os dous mil homens do Conselheiro, que vão de vila em vila, assim como os 
clavinoteiros de Belmonte, que se metem pelo sertão, comendo o que arrebatam, acampando em vez de 
morar, levando moças naturalmente, moças cativas, chorosas e belas, são piratas dos poetas de 1830. 
Poetas de 1894, aí tendes matéria nova e fecunda. Recordai vossos pais; cantai, como Hugo, a canção 
dos piratas: 

[...] 
O romantismo é a pirataria, é o banditismo, é a aventura do salteador que estripa um homem e morre 

por uma dama. 
Crede-me, esse Conselheiro que está em Canudos com os seus dous mil homens, não é o que dizem 

telegramas e papéis públicos. Imaginais uma legião de aventureiros galantes, audazes, sem ofício nem 
benefício, que detestam calendário, os relógios, os impostos, as reverências, tudo que obriga, alinha e 
apruma. São homens fartos desta vida social e pacata, os mesmos dias, as mesmas caras, os mesmos 
acontecimentos, os mesmos delitos, as mesmas virtudes. Não podem crer que o mundo seja uma 
secretaria de Estado, com o seu livro do ponto, hora de entrada e de saída, e de desconto por faltas. O 
próprio amor é regulado por leis; os consórcios celebram-se por um regulamento em casa do pretor, e por 
um ritual na casa de Deus, tudo com etiqueta dos carros e casacas, palavras simbólicas, gestos de 
convenção. Nem a morte escapa à regulamentação universal; [...]. Os partidários do Conselheiro 
lembraram-se dos piratas românticos, sacudiram as sandálias à porta da civilização e saíram à vida livre.” 

(ASSIS, Machado de. In: BOSI, Alfredo et al.  
Machado de Assis, Antologia e Estudos. São Paulo: Ática, 1982.) 

     
QUESTÃO 02  
 “O romantismo é a pirataria, é o banditismo, é a aventura do salteador que estripa um homem e morre 
por uma dama” Dentre as características do Romantismo, APONTE a que melhor explica a definição de 
Machado em sua crônica. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
TEXTO III 

 
“Palmares! A ti meu grito! 
A ti, barca de granito, 
Que no soçobro infinito 
Abriste a vela ao trovão, 
E provocaste a rajada, 
Solta a flâmula agitada 
aos uivos da marujada, 
Nas ondas da escravidão.” 
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QUESTÃO 03 
Está INCORRETA a seguinte afirmação sobre a estrofe acima: 
 
A) O tom, o tema e o sentimento predominante indicam tratar-se de versos de Álvares de Azevedo. 
B) O estilo e o elemento histórico remetem ao autor de Navio Negreiro e Vozes d’África. 
C) Essa estrofe é uma oitava, com versos de sete sílabas que cumprem um padrão de rimas. 
D) A expressão “barca de granito” é uma metáfora de “Palmares”, a comunidade dos escravos que 

resistiram ao cativeiro. 
E) São versos típicos de uma poesia que, romântica e exaltada, identificou-se plenamente com a 

causa dos abolicionistas 
 

QUESTÃO 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 
 
 

FAÇA as atividades contidas no livro didático de acordo com o quadro abaixo. 
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As questões (perguntas) podem ser manuscritas ou digitadas. As respostas, manuscritas e à 
caneta. 
 
 
 

 

“Quantos vivem toda a vida sem descobrir o que sabem e amam? 
Tantos. 

Não ser um desses é essa a tua missão.” 
Richard Bach 

https://pensador.uol.com.br/autor/richard_bach/

