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Exercícios de Prosa Romântica (Parte 1) 
 
1. (FUVEST – SP) 

 

 Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. 

 Desde o momento de sua ascensão ninguém lhe disputou o cetro; foi proclamada a rainha 

dos salões. 

 Tornou-se a deusa dos bailes; a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. 

 Era rica e formosa. 

 Duas opulências, que se realçam como a flor em vaso de alabastro; dois esplendores que 

se refletem, como o raio de sol no prisma do diamante. 

 Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da Corte como 

brilhante meteoro, e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu 

fulgor? 

(José de Alencar, fragmento de Senhora) 

 

Esse trecho inicia a caracterização de uma das personagens do romance. Trata-se de um tipo de 

caracterização romântica? Por quê?  

 

2. (UFV-MG) A ficção romântica é repleta de sentimentalismos, inquietações, amor como única 

possibilidade de realização, personagens burgueses idealizados, culminando sempre com o 

habitual "... e foram felizes para sempre". 

Assinale a alternativa que não corresponde à afirmação acima: 

 

a) Amor constitui o objetivo fundamental da existência e o casamento, o fim último da vida. 

b) Não há defesa intransigente do casamento e da continência sexual anterior a ele. 

c) A frustração amorosa leva, incondicionalmente, à morte. 

d) Os protagonistas são retratados como personagens belos, puros e corajosos. 

e) A economia burguesa determina os gostos e a maneira de ver o mundo ficcional romântico. 

 

3. (USC) A respeito do Romantismo no Brasil, pode-se afirmar que: 
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a) sua ação nacionalista deu origem às condições políticas que propiciaram a nossa 

Independência; 

b) coincidiu com o momento decisivo de definição da nacionalidade e colaborou para essa 

definição; 

c) espelhou sempre as influências estrangeiras, em nada aproveitando os costumes e a cor 

locais; 

d) foi decisivo para o amadurecimento dos sentimentos nativistas que culminaram na 

Inconfidência Mineira; 

e) ganhou relevo apenas na poesia, talvez por falta de talentos no cultivo da ficção. 

 

Texto para as questões 4, 5 e 6.  

 

 Escreverei minhas Memórias, fato mais frequentemente do que se pensa observado no 

mundo industrial, artístico, científico e sobretudo no mundo político, onde muita gente boa se faz 

elogiar e aplaudir em brilhantes artigos biográficos tão espontâneos, como os ramalhetes e as 

coroas de flores que as atrizes compram para que lhos atirem na cena os comparsas 

comissionados. 

 Eu reputo esta prática muito justa e muito natural; porque não compreendo amor e ainda 

amor apaixonado mais justificável do que aquele que sentimos pela nossa própria pessoa. 

 O amor do eu é e sempre será a pedra angular da sociedade humana, o regulador dos 

sentimentos, o móvel das ações, e o farol do futuro: do amor do eu nasce o amor do lar 

doméstico, deste o amor do município, deste o amor da província, deste o amor da nação, anéis 

de uma cadeia de amores que os tolos julgam que sentem e tomam ao sério, e que certos 

maganões envernizam, mistificando a humanidade para simular abnegação e virtudes que não 

têm no coração e que eu com a minha exemplar franqueza simplifico, reduzindo todos à sua 

expressão original e verdadeira, e dizendo, lar, município, província, nação, têm a flama dos 

amores que lhes dispenso nos reflexos do amor em que me abraso por mim mesmo: todos eles 

são o amor do eu e nada mais. A diferença está em simples nuanças determinadas pela maior ou 

menor proporção dos interesses e das conveniências materiais do apaixonado adorador de si 

mesmo. 
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(MACEDO, Joaquim Manuel de. Memórias do sobrinho de meu tio. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995.) 
 

4. (UERJ) No texto, o uso da primeira pessoa na escrita das Memórias tem um efeito de: 

 

a) construir uma narrativa impessoal e neutra 

b) seguir o modelo típico do texto jornalístico 

c) manifestar no discurso a opinião do destinatário 

d) expressar na forma o ponto de vista do narrador 

 

5. (UERJ) O primeiro parágrafo do texto de Joaquim Manuel de Macedo antecipa que o conteúdo 

das Memórias será: 

 

a) um brilhante artigo biográfico sobre personalidades mundanas 

b) uma visão muito favorável às ações do narrador autobiográfico 

c) uma observação sobre o mundo industrial, artístico, científico e político 

d) um ressentimento contra os perigos do memorialismo nos meios artísticos 

 

6. (UERJ) No esquema de prioridades estabelecidas pelo narrador do texto, a primazia é: 

 

a) do lirismo sobre a objetividade 

b) do romantismo sobre o realismo 

c) do amor do eu sobre o amor da nação 

d) das conveniências materiais sobre os interesses pessoais 

 

Texto para as questões 7 e 8. 

Como e porque sou romancista 

 

 Minha mãe e minha tia se ocupavam com trabalhos de costuras, e as amigas para não 

ficarem ociosas as ajudavam. Dados os primeiros momentos à conversação, passava-se à leitura 

e era eu chamado ao lugar de honra.  

 Muitas vezes, confesso, essa honra me arrancava bem a contragosto de um sono 

começado ou de um folguedo querido; já naquela idade a reputação é um fardo e bem pesado.  
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 Lia-se até a hora do chá, e tópicos havia tão interessantes que eu era obrigado à repetição. 

 Compensavam esse excesso, as pausas para dar lugar às expansões do auditório, o qual 

desfazia-se em recriminações contra algum mau personagem, ou acompanhava de seus votos e 

simpatias o herói perseguido.  

 Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das 

páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao 

rosto, e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio.  

 Com a voz afogada pela comoção e a vista empanada pelas lágrimas, eu também cerrando 

ao peito o livro aberto, disparei em pranto e respondia com palavras de consolo às lamentações 

de minha mãe e suas amigas.  

 Nesse instante assomava à porta um parente nosso, o Revd.º Padre Carlos Peixoto de 

Alencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar – Vendo-nos a todos naquele estado de 

aflição, ainda mais perturbou-se:  

 - Que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou arrebatadamente.  

 As senhoras, escondendo o rosto no lenço para ocultar do Padre Carlos o pranto e evitar 

seus remoques, não proferiram palavra. Tomei eu a mim responder:  

 - Foi o pai de Amanda que morreu! Disse, mostrando-lhe o livro aberto.    

 Compreendeu o Padre Carlos e soltou uma gargalhada, como ele as sabia dar, verdadeira 

gargalhada homérica, que mais parecia uma salva de sinos a repicarem do que riso humano. E 

após esta, outra e outra, que era ele inesgotável, quando ria de abundância de coração, com o 

gênio prazenteiro de que a natureza o dotara.  

 Foi essa leitura contínua e repetida de novelas e romances que primeiro imprimiu em meu 

espírito a tendência para essa forma literária [o romance] que é entre todas a de minha 

predileção?  

 Não me animo a resolver esta questão psicológica, mas creio que ninguém contestará a 

influência das primeiras impressões.  

 

JOSÉ DE ALENCAR 

Como e porque sou romancista. Campinas: Pontes, 1990. 
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7. (UERJ) A reação do Padre Carlos é muito diferente daquela que apresentam as senhoras 

diante da “morte” do personagem, situação que, no texto, é demarcada também pelo emprego de 

certas palavras. 

A diferença entre a reação das senhoras e a do Padre Carlos é indicada pelo uso das seguintes 

palavras: 

 

a) consolo - riso 

b) lágrimas - desgraça 

c) homérica - inesgotável 

d) comoção – gargalhada  

 

8. (UERJ) - Foi o pai de Amanda que morreu! Disse, mostrando-lhe o livro aberto. Compreendeu o 

Padre Carlos e soltou uma gargalhada, (l. 21-22) 

 De acordo com o texto, a compreensão que o padre teve da situação foi possível pela 

combinação das palavras do narrador com: 

 

a) um gesto simultâneo à fala 

b) um senso apurado de humor 

c) uma opinião formada sobre a família 

d) um conhecimento prévio do problema 

 

 
 
 


