


 

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; 
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. 



03.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. 

 

 

04..São características da primeira geração do Romantismo brasileiro, 
exceto: 

a) Exaltação da natureza e da liberdade. 

b) Indianismo. 

c) Nacionalismo ufanista. 

d) Brasileirismo (linguagem). 

e) Egocentrismo e individualismo. 

 
05.A liberdade de inspiração, pregada pelos românticos, correspondia, 
também, à liberdade formal – esta peculiaridade possibilitou a mistura dos 
gêneros literários e o conseqüente abandono da hierarquia clássica que os 
presidia. Como conseqüência, no Brasil: 
 
a) Observa-se um detrimento da poesia em favor da prosa. 
b) Registra-se o abandono total do soneto. 
c) Verifica-se a interpenetração dos gêneros, o que muito enriqueceu os já 
existentes, possibilitando o aparecimento de novos. 
d) Ampliou-se o alcance da poesia, o que já não se pode dizer quanto ao 
romance e ao teatro. 
e) Usou-se, quase abusivamente, o verso livre, o que muito contribuiu para o 
desenvolvimento de nossa poesia. 

 
06.O desejo de morrer e a sentimentalidade doentia são características da 
poesia do autor de Lira dos vinte anos. Trata-se de: 
 
a) Gonçalves Dias. 
b) Castro Alves. 
c) Gonçalves de Magalhães. 



d) Casimiro de Abreu. 
e) Álvares de Azevedo. 
 
07.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. 
 
08.(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. 
 
. 
09. Assinale o item que contém somente características românticas: 

 
 
a) Subjetivismo, bucolismo, sentimentalismo. 
b) subjetivismo, nacionalismo, pastoralismo. 
c) Culto à natureza, nacionalismo, culto ao contraste. 
d) Conceitismo, liberdade de formas, cultismo. 
e) Nacionalismo, culto à natureza, liberdade de formas. 
 
10.Assinale a alternativa em que se encontram três características do 
movimento literário ao qual se dá o nome de Romantismo: 
 
a) predomínio da razão, perfeição da forma, imitação dos antigos gregos e 
romanos 
b) reação anticlássica, busca de temas nacionais, sentimentalismo e 
imaginação 
c) anseio de liberdade criadora, busca de verdades absolutas e universais, arte 
pela arte 
d) desejo de expressar a realidade objetiva, visão materialista do universo 
e) preferência por temas medievais, rebuscamento de conteúdo e de forma, 
tentativa de expressar a realidade inconsciente. 



 
 

Questões Discursivas 

 

 

 

 
Questões sobre Juca-Pirama 
 

CANTO IV 
 
 

Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi: 

Sou filho das selvas, 
Nas selvas cresci; 

Guerreiros, descendo 
Da tribo Tupi. 

 
Da tribo pujante, 

Que agora anda errante 
Por fado inconstante, 

Guerreiros, nasci: 
 

Sou bravo, sou forte, 
Sou filho do Norte; 

Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi. 

 
Já vi cruas brigas, 
De tribos imigas, 

E as duras fadigas 
Da guerra provei; 

Nas ondas mendaces 
Senti pelas faces 
Os silvos fugaces 

Dos ventos que amei. 
 

Andei longes terras, 
Lidei cruas guerras, 
Vaguei pelas serras 

Dos vis Aimorés; 
Vi lutas de bravos, 

Vi fortes — escravos! 
De estranhos ignavos 

Calcados aos pés. 
 

E os campos talados, 



E os arcos quebrados, 
E os piagas coitados 
Sem seus maracás; 

E os meigos cantores, 
Servindo a senhores, 
Que vinham traidores, 
Com mostras de paz. 

 
Aos golpes do imigo 
Meu último amigo, 

Sem lar, sem abrigo 
Caiu junto a mi! 

Com plácido rosto, 
Sereno e composto, 
O acerbo desgosto 

Comigo sofri. 
 
 
 “Sou filho das selvas /Nas selvas cresci.” 
01.Que características físicas e de personalidade decorrem, para o índio, dos 
versos em destaque? 
 

02. Aponte a característica Romântica que mais se destaca no poema de 

Gonçalves Dias, dentro da temática indianista. 

 

 

 

Canção do Exílio 

Gonçalves Dias 
 
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, 
Nossas vidas mais amores. 



 
Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu 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 encontro eu lá; 
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. 
 
 
03.Caracterize o eu lírico do poema. 
 
04.. Quais os principais temas característicos do Romantism 


