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Sobre o Romance "Senhora” de José de Alencar, reponda: 

1. O tema central do romance é 

a) o casamento por interesse. 
b) a traição no casamento. 
c) o divórcio. 
d) o adultério. 
e) N.D.A. 
 
2. Tradicionalmente, a crítica estabelece classificações para os romances de 
José de Alencar. Dentre eles, temos o romance urbano, que tem como 
características: 
 
a) Continuidade a idealização do índio, iniciada na poesia de Gonçalves de 
Magalhães. 
b) Procura apresentar características típicas de cada região cultural do país. 
c) Ambienta-se na época do autor e retrata os costumes da sociedade carioca. 
d) Mostra o índio antes da colonização. 
e) N.D.A. 
 
 
3. (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: 
 
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 primeiro encontro e 
permanecer intenso até o fim do livro, quando o casal se une efetivamente. 
c) o casal Aurélia e Seixas precisar vencer os preconceitos sócio-econômicos 
para se casar, pois ela é pobre e ele é rico. 
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d) a união efetiva só se realizar no final da obra, após a recuperação 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. 
 
4. Explique quem é Fernando Seixas e Aurélia e qual a relação que ambos tem 
no romance. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Por que Fernando Seixas aceita o casamento com Adelaide Amaral? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. Aurélia fica rica por uma herança inesperada. Qual o tipo de vingança que a 
moça realiza? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7. Quando Fernando Seixas aceita o casamento por um dote de cem contos, ele 
sabe a identidade da pretendente? Explique. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8. A beleza era atrativo suficiente para que uma mulher brilhasse na sociedade 
e fosse cortejada e disputada pelos rapazes solteiros? Justifique sua resposta. 
_______________________________________________________________ 


