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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 rique-
za, 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 mone-
tário. Em linguagem financeira, Aurélia contava os seus 
adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter 
no mercado matrimonial.

01. (UNIFESP) O romance Senhora, ilustrado pelo trecho:

a) representa o romance urbano de Alencar. A reação de 
ironia e desprezo com que Aurélia trata seus preten-
dentes, vistos sob a ótica do mercado matrimonial, te-
matiza o casamento como forma de ascensão social.

b)  mescla o regionalismo e o indianismo, temas recorren-
tes na obra de Alencar. Nele, o escritor tematiza, com 
escárnio, as relações sentimentais entre pessoas de 
classes sociais distintas, em que o pretendente é con-
siderado 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 rela-
ções extraconjugais.

d)  denuncia as relações humanas, em especial as conju-
gais, como responsáveis por levar as pessoas à triste-
za 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, represen-
tados pelo interesse financeiro como forma de se ascen-
der socialmente. Essa obra explora tanto aspectos do 
regionalismo nacional como os valores da vida urbana.

02. (PUC-SP) A questão central, proposta no romance Senho-
ra, 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 co-
mercial e, por isso, o romance estrutura-se em quatro 
partes: preço, quitação, posse, resgate.

b)  Aurélia Camargo, preterida por Fernando Seixas, com-
pra-o e ele, contumaz caça-dote, sujeita-se ao cons-
trangimento de uma união por interesse.

c)  O casamento é só de fachada e a união não se consu-
ma, 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 desi-
gualdade econômica, mas, com final feliz, porque, nele, 
o amor tudo vence.

03. (UFLA) De acordo com a leitura da obra Lucíola, de José 
de Alencar, julgue as afirmativas e, a seguir, marque a al-
ternativa CORRETA.

I.  Há, em Lucíola, um clima de sensualidade constante, 
combinado com o ardor e sofrimento, bem no clima da 
literatura romântica que predominava na segunda me-
tade do século XIX.

II.  O romance entre os protagonistas, Lúcia e Paulo, “sa-
code” a Corte e provoca um excitado burburinho na so-
ciedade. De um lado, a mulher que, sendo de todos, 
jurava não se prender a nenhum homem, de outro, o 
homem em dúvida entre o amor e o preconceito.

III.  O foco narrativo é em 3ª pessoa, o narrador-observa-
dor não participa da história, com isso, há um forte ape-
lo à imaginação do leitor.

IV.  Em Lucíola, o amor não resiste às barreiras sociais e 
morais. Assim é o romance da bela Lúcia, a mais rica e 
cobiçada cortesã do Rio de Janeiro, e Paulo, um jovem 
modesto e frágil.

A) Apenas a afirmativa I é correta.
B) Apenas as afirmativas I, II e IV são corretas.
C) Apenas as afirmativas I e IV são corretas.
D) Apenas as afirmativas I e II são corretas.
E) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.

04. (UFRS) leia o trecho de Memórias de um Sargento de Mi-
lícias, de Manuel Antônio de Almeida e indique a resposta 
correta:

“Desta vez porém Luizinha e Leonardo, não é dizer que 
vieram de braço, como este último tinha querido quando 
foram para o Campo, foram mais adiante do que isso, vie-
ram de mãos dadas muito familiar e ingenuamente. E in-
genuamente não sabemos se poderá aplicar com razão ao 
Leonardo.”
Considere as afirmações abaixo sobre o comentário feito 
em relação à palavra ingenuamente na última frase do texto:

I.  O narrador aponta para a ingenuidade da personagem 
frente à vida e às experiências desconhecidas do pri-
meiro amor.

II.  O narrador, por saber quem é Leonardo, põe em dúvida 
o caráter da personagem e as suas intenções.

III.  O narrador acentua o tom irônico que caracteriza o ro-
mance.

Quais estão corretas?

a)  Apenas I
b)  Apenas II
c)  Apenas III
d)  Apenas II e III
e)  I, II e III

05. (FUVEST) Sua história tem pouca coisa de notável. Fora 
Leonardo algibebe¹ em Lisboa, sua pátria; aborrecera-se 
porém do negócio, e viera ao Brasil. aqui chegando, não se 
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a) “diante do mistério, contentou-se em levantar os om-
bros, e foi andando.”

b)  “Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia 
dizê-lo (...)”

c)  “E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não 
formulava a incredulidade”

d)  “No dia em que deixou cair toda essa vegetação para-
sita, e ficou só o tronco da religião.”

e)  “Também ele, em criança, e ainda depois foi supersti-
cioso”.

Texto:

Simeão foi ator nesse teatro de reais e despedaçadoras 
aflições, em que só ele tinha papel estudado. Os transportes 
de dor, em que se estorciam Angélica e Florinda, não o co-
moveram. Viu sem se enternecer as lágrimas que Angélica 
chorara de joelhos, abraçando os pés de seu marido quase 
agonizante, e em um momento supremo, em que a todos se 
afigurou derradeiro trance de Domingos Caetano, e quando 
Florinda nesse desespero que olvida tudo, tudo e até o pudor 
de donzela, quando Florinda descabelada, delirante se lan-
çava no leito de seu pai, e era dali arrancada por parentes, 
contra quem se debatia em desatino, ele, o escravo, o animal 
composto de gelo e ódio, ele teve olhos malvados, sacrílegos, 
infames que pastassem lubricamente nos seios nus, nos seios 
virginais da donzela que se deixava em desconcerto de vesti-
dos pelo mais sagrado desconcerto da razão.

Simeão, escravo, contando com a liberdade, e calculando 
com o roubo de sacos de prata e ouro, velava sinistro ao lado 
de seu senhor agonizante, estudando-lhe na desfiguração, na 
decomposição do rosto, e no arfar do peito os avanços da mor-
te, que era o seu desejo. [...]

Não condeneis o crioulo; condenai a escravidão. O crioulo 
pode ser bom, há de ser bom amamentado, educado, regene-
rado pela liberdade.

O escravo é necessariamente mau e inimigo de seu senhor.
A madre-fera escravidão faz perversos, e vos cerca de ini-

migos.

MACEDO, Joaquim Manuel de. As vítimas-algozes: quadros da escravi-
dão. 4. ed. São Paulo: Zouk, 2005. p.26-27.

08. (UFBA) O fragmento transcrito e a leitura da obra respaldam:

a) Ao dizer  “Simeão foi ator nesse teatro de reais e des-
pedaçadoras aflições, em que só ele tinha papel estu-
dado.” (l. 1-2),  o narrador onisciente respeita a  postura 
dissimulada do escravo.

b) As expressões “não o comoveram” (l. 3-4), “sem se en-
ternecer” (l. 4), “animal composto de gelo e ódio” (l. 11-
12), “olhos malvados, sacrílegos, infames” (l. 12-13) su-
blinham a transparência da personalidade de Simeão.

c)  O fragmento “velava sinistro ao lado de seu senhor 
agonizante, estudando-lhe na desfiguração, na decom-
posição do rosto, e no arfar do peito os avanços da 
morte, que era o seu desejo.” (l. 17-20) nega ações que 
vão marcar o desfecho da narrativa.

d)  A escravidão avilta o ser humano que, nessa condição, 
desenvolve sentimentos e atitudes racionais e cruéis.

e)  Ao afirmar “O escravo é necessariamente mau e inimi-
go de seu senhor” (l. 24), o narrador assume um ponto 
de vista fatalista, inspirado na tese determinista.

09. (ITA) 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:

sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o 
vemos empossado, o que exercia, como dissemos, desde 
tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não 
sei fazer o quê, uma certa Maria de hortaliça, quitandeira 
das praças de Lisboa, saloia² rechonchuda e bonitona. O 
Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nesse tempo de 
sua mocidade mal apessoado, e sobretudo era maganão³. 
Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do na-
vio, o Leonardo fingiu que passava distraído junto dela, e 
com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela 
no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sor-
riu-se como envergonhada do gracejo, e deu-lhe também 
em ar de disfarce um tremando beliscão nas costas da mão 
esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os 
usos da terra: levaram o resto do dia de namoro cerrado; ao 
anoitecer passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, 
com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes; 
e no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos 
e familiares, que pareciam sê-lo de muitos anos. 

(Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias)

Glossário:
1algibebe: mascate, vendedor ambulante.
2saloia: aldeã das imediações de Lisboa.
3maganão: brincalhão, jovial, divertido.

Neste excerto, o modo pelo qual é relatado o início do rela-
cionamento entre Leonardo e Maria

a) manifesta os sentimentos antilusitanos do autor, que 
enfatiza a grosseria dos portugueses em oposição ao 
refinamento dos brasileiros.

b)  revela os preconceitos sociais do autor, que retrata de 
maneira cômica as classes populares, mas de manei-
ras respeitosa a aristocracia e o clero.

c)  reduz as relações amorosas a seus aspectos sexuais e 
fisiológicos, conforme os ditames do Naturalismo.

d)  opõe-se ao tratamento Idealizado e sentimental das re-
lações amorosas, dominante do Romantismo.

e)  evidencia a brutalidade das relações inter-raciais, pró-
pria do contexto colonial escravista.

Leia o fragmento abaixo e responda às questões.

“Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em crian-
ça, e ainda depois, foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de 
crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos vinte anos desapa-
receram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação para-
sita, e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido 
da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e 
logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava 
em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só 
argumento; limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar 
é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade; diante do 
mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi andando”. 

 (A cartomante- M. de Assis)

06. (IFAL) Segundo o trecho acima, Camilo

a) Ainda criança, preferiu não acreditar em nada.
b) Desde criança desprezava superstições.
c) Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente.
d) Era crédulo, apesar de negar qualquer fé.
e) Negava qualquer envolvimento com religião.

07. (IFAL) Em relação às descrenças de Camilo, há uma opi-
nião do narrador em:
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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 pri-
meiro encontro e permanecer intenso até o fim do livro, 
quando o casal se une efetivamente.

c)  o casal Aurélia e Seixas precisar vencer os preconcei-
tos socioeconômicos para se casar, pois ela é pobre e 
ele é rico.

d)  a união efetiva só se realizar no final da obra, após a re-
cuperação 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.

10. (PUC-SP) A questão central, proposta no romance Senho-
ra, 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 co-
mercial e, por isso, o romance estrutura-se em quatro 
partes: preço, quitação, posse, resgate.

b)  Aurélia Camargo, preterida por Fernando Seixas, com-
pra-o e ele, contumaz caça-dote, sujeita-se ao cons-
trangimento de uma união por interesse.

c)  O casamento é só de fachada e a união não se consu-
ma, 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 desi-
gualdade econômica, mas, com final feliz, porque, nele, 
o amor tudo vence.

11. (FUVEST) Em “O guarani” de José de Alencar, ao final da 
narrativa, Ceci decide permanecer na selva com Peri: “— 
Peri não pode viver junto de sua irmã na cidade dos bran-
cos, sua irmã fica com ele no deserto, no meio da floresta.” 
A decisão de Ceci traduz:

a)  a supremacia da cultura indígena sobre a branca euro-
peia.

b)  a capacidade de renúncia da mulher que, por amor, 
submete-se a intensos sacrifícios.

c)  a impossibilidade de Peri habitar a cidade, entre os ci-
vilizados.

d)  o entrelaçamento da civilização branca europeia e da 
cultura natural indígena.

e)  o reconhecimento de que o ambiente natural é o espa-
ço perfeito para a realização amorosa.

12. “O guarani” de José de Alencar, Epílogo- capítulo final –
“A torrente passou, rápida, veloz, vencendo na carreira 

o tapir das selvas ou a ema do deserto; seu dorso enorme 
se estorcia e enrolava pelos troncos diluvianos das gran-
des árvores, que estremeciam com o embate hercúleo.

Três vezes os seus músculos de aço, estorcendo-se, 
inclinaram a haste robusta; e três vezes o seu corpo ver-
gou, cedendo a retração violenta da árvore, que voltava 
ao lugar que a natureza lhe havia marcado. Luta terrível, 
espantosa, louca, desvairada: luta da vida contra a maté-
ria; luta do homem contra a terra; luta da força contra a 
imobilidade. Houve um momento de repouso em que o ho-
mem, concentrando todo o seu poder, estorceu-se de novo 
contra a árvore; o ímpeto foi terrível; e pareceu que o corpo 

ia despedaçar-se nessa distensão horrível. Ambos, árvore 
e homem, embalançaram-se no seio das águas; a haste 
oscilou; as raízes desprenderam-se da terra já minada pro-
fundamente pela torrente.

Ela embebeu os olhos nos olhos de seu amigo, e lân-
guida reclinou a loura fronte. O hálito ardente de Peri bafe-
jou-lhe a face. Fez-se no semblante da virgem um ninho de 
castos rubores e límpidos sorrisos: os lábios abriram como 
as asas purpúreas de um beijo soltando o voo. A palmei-
ra arrastada pela torrente impetuosa fugia. E sumiu-se no 
horizonte.”

Sobre o trecho e o livro é correto afirmar:

A)  A obra reconstitui acontecimentos históricos verídicos 
do período inicial da colonização do Brasil.

B)  O autor procura valorizar as origens do povo brasileiro 
e transformar certos personagens em heróis reais e ob-
jetivos, com traços do caráter do “bom selvagem”

C) O  belo e enigmático “Epílogo” que encerra a narrativa, 
evidencia a ação do homem face às forças da natureza. 
Tal ação é caracterizada pelo autor como “um espetá-
culo grandioso, uma sublime loucura”, o que reforça a 
valorização ufanista do local e do nativo, uma idealiza-
ção romântica do índio fantasiado, quase um cavaleiro 
medieval. 

D)  A idealização indígena reforça a objetividade da obra 
frente aos interesses do Romantismo e da igreja cató-
lica que faz de Peri um representante legítimo da terra 
brasileira. 

E)  O tom confidencial da toda narrativa, focando apenas 
em primeira pessoa, reforça a grandeza do índio Peri. 

13. “E o Oscar vai para”
   

Uma sociedade só progride quando um se mobiliza 
com o problema do outro. Essa assertiva surgiu no século 
XVIII como uma das bases do Iluminismo, todavia -  quanto 
à doação de órgãos no Brasil - esse ideal não ocorre na 
prática como deveria. O  país  conta com um dos maiores 
sistemas públicos do mundo para captação e transplantes 
de órgãos e tecidos, porém  o número de doares não é o 
suficiente. Tal realidade é reflexo de fatores  como autoriza-
ção familiar e falta de informação, o  que aumenta  o tempo 
na fila de espera e diminui  as chances de salvar vidas.

     O verbo doar tem origem no latim e significa entre-
gar, mostrar dedicação a uma causa ou pessoa.  Segundo 
a OMS, o Brasil é uma referência mundial em transplantes, 
mas ainda esbarra em burocracias e tabus na hora de se 
encontrar um doador, já que a decisão da família é fun-
damental para o ato se concretizar. Muitos brasileiros não 
têm ou não procuram informações sobre o assunto, culpa 
também de um governo que expõe pouco a importância de 
uma doação.

    Em contrapartida, a Espanha – país que inspirou o 
sistema da Croácia e Portugal e pode servir de exemplo 
ao Brasil - trabalha com a máxima de que todo cidadão é, 
automaticamente, um doador, a não ser que tenha mani-
festado o contrário em vida. Isso fez da Espanha a campeã 
mundial de doações por 25 anos de acordo com a ONU e 
OMS. Essa sensibilização do povo espanhol passa tam-
bém pelo cinema, o premiado diretor Pedro Almodóvar pro-
duziu vários filmes usando o tema da doação de órgãos, 
incentivando esse belo ato solidário. Ou seja, se houvesse 
um prêmio simbólico, um Oscar do altruísmo, os espanhóis 
seriam os grandes vencedores.

Parafraseando Dráuzio Varella, seja um doador, pois 
um dia você pode precisar de um. Portanto, cabe ao go-
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verno brasileiro incentivar as doações e a melhor maneira 
para se fazer isso é com o apoio da mídia e da escola. O 
Estado e os setores midiáticos devem – em propagandas 
de alcance nacional, com a participação de celebridades 
como músicos e atletas  –  expor os valores de um ato sim-
ples e gigantesco, estimulando o altruísmo dos brasileiros.  
Ademais, a escola precisa, através de projetos, teatros, 
eventos lúdicos, mostrar aos jovens – futuros doadores  –  
a importância do solidariedade e da empatia com o próxi-
mo. Tudo isso para o brasileiro perceber que  doar é mais 
que um verbo, é um ato de amor.   

( Celso Silva  ) 
01. No texto, é possível afirmar: 

a)  Há a ênfase na referência conativa para influenciar a 
opinião do leitor. 

b)  As ideias defendidas no 3° parágrafo reafirmar as do 
período anterior. 

c)  Doar requer a responsabilidade exclusiva do Estado 
para articular a opinião pública. 

d) Países que são referência em doações atingiram esse 
patamar devido a participação de diferentes setores so-
ciais. 

e)  O articulista usa do texto referencial com argumenta-
ção em fatos  sem uma comprovação.

14. (ENEM) 

Foto de Militão, São Paulo, 1879. ALENCASTRO, L. F. (org). His-
tória da vida privada no Brasil. Império: a corte e a modernidade 
nacional. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. (Foto: Reprodução/
Enem)

Autores como Castro Alves e Joaquim Manoel de Mace-
do abordaram o tema da escravidão. Olhando o quadro e 
comparando com a descrição dos negros e sua condição 
de vida em obras como “Navio negreiro” e “As vítimas-al-
gozes”, que aspecto  da escravidão no Brasil do séc. XIX 
pode ser identificado a partir da análise do vestuário do 
casal retratado acima?

a)  O uso de trajes simples indica a rápida incorporação 
dos ex-escravos ao mundo do trabalho urbano.

b) A presença de acessórios como chapéu e sombrinha 
aponta para a manutenção de elementos culturais de 
origem africana.

c) O uso de sapatos é um importante elemento de dife-
renciação social entre negros libertos ou em melhores 
condições na ordem escravocrata.

d) A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentati-
va de assimilação de um estilo europeu como forma de 
distinção em relação aos brasileiros.

e) A adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico 
tinha como finalidade demarcar as fronteiras da exclu-
são social naquele contexto.

15. (PUC-RS) Já de morte o palor me cobre o rosto
Nos lábios meus o alento desfalece.
Surda agonia o coração fenece
E devora meu ser mortal desgosto!
do leito embalde no macio encosto
Tento o sono reter!... Já esmorece
O corpo exausto que o repouso esquece...
Eis o estado em que a mágoa me tem posto!”

A relação mórbida com a morte demonstra que parte da 
poesia de Álvares de Azevedo prende-se: 

a) idealismo amoroso.
b) saudosismo inconformado.
c) misticismo religioso.
d) negativismo filosófico.
e) à doença que o consumiu

Gabarito:

01.  A
02.  C
03.  B
04.  B
05.  D
06.  C
07.  C
08.  E
09.  D
10.  C
11.  C
12.  C
13.  D
14.  C
15.  E


