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LISTA: REALISMO E NATURALISMO  2ªSÉRIE – LITERATURA – PROF. YURI AUGUSTUS 

 
01. Leia atentamente: 

I. "Segunda Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia 
positivista de Auguste Comte, o evolucionismo formam o contexto sociopolítico-econômico-filosófico - 
científico em que se desenvolveu a estética realista."  

II. "O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e nos 
sentimentos."  

III. "Os maiores representantes da estética realista/naturalista no Brasil foram: Machado de Assis, Aluísio 
Azevedo e Raul Pompéia."  

IV. "Poderíamos citar como característica da estética realista: o individualismo, a linguagem erudita e a visão 
fantasiosa da sociedade."  

 

Verificamos que em relação ao Realismo/naturalismo está (estão) correta (corretas):  
a) apenas I e II.  
b) apenas I e III.  
c) apenas II e IV.  
d) apenas II e III.  
e) apenas III e IV. 

 
02. Pode-se entender o Naturalismo como uma particularização do Realismo que:  

a) se volta para a Natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação.  
b) pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas.  
c) defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social.  
d) analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa.  
e) estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das 

personagens. 
 
03.  "E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, e 

esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, 
daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco."  
 

O fragmento de O cortiço, romance de Aluísio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do Naturalismo. 
Qual?  
a) Uma compreensão psicológica do Homem.  
b) Uma compreensão biológica do Mundo.  
c) Uma concepção idealista do Universo.  
d) Uma concepção religiosa da Vida.  
e) Uma visão sentimental da Natureza. 

 
04. "Desnudam-se as mazelas da vida pública e os contrastes da vida íntima; e buscam-se para ambas causas 

naturais (raça, clima, temperamento) ou culturais (meio e educação), que lhes reduzem de muito a área de 
liberdade) O escritor tomará a sério as suas personagens e se sentirá no dever de descobrir-lhes a verdade, no 
sentido positivista de dissecar os móveis do seu comportamento." (Alfredo Bosi)  

 

O texto refere-se ao: 
a) Romantismo  
b) Realismo.  
c) Simbolismo.  
d) Parnasianismo.  
e) Modernismo. 

 
05. Relacione a coluna I com a coluna II.  

Coluna I  
(1) Valorizou o indianismo com intuito nativista.  
(2) Idealizou a vida campestre com verdadeiro estado de poesia.  
(3) Analisou o momento histórico, revelando-o em sua miséria moral e econômica.  
 

Coluna II  
Realismo  
Romantismo  
Arcadismo  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 3, 1, 2.    b) 3, 2, 1.    c) 2, 3, 1.    d) 2, 1, 3.    e) 1, 3, 2. 
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06. Várias características do Realismo estão intimamente ligadas ao momento histórico, refletindo, dessa forma, as 
posturas:  
a) nacionalista e positivista. 
b) positivista e evolucionista.  
c) evolucionista e sentimentalista.  
d) neoclassicista e socialista.  
e) bucólica e antropocêntrica. 

 
07. "Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis [...]"  
 

Neste trecho, de Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis:  
a) surpreende o leitor com um vocabulário exótico e comparações inesperadas.  
b) dá seu depoimento autobiográfico e impressionista, através de um estilo rebuscado e colorido.  
c) explora com muita felicidade a "psicologia feminina", razão pela qual foi aceito com entusiasmo pelo público 

ansioso de uma literatura romântica.  
d) focaliza o emergente proletariado fluminense e os interesses ocultos por trás de suas ações aparentemente 

triviais. 
e) dá um exemplo da ironia e do humor característicos de sua obra, frutos de um profundo pessimismo. 

 
08. É correto afirmar sobre Machado de Assis:  

I. Foi sobretudo pela imaginação de suas narrativas, mais do que pelo estilo ou senso de realismo, que se 
notabilizou como nosso maior ficcionista do século XIX.  

II. Seus primeiros romances consagraram-no como um grande prosador realista, mas a partir de MEMÓRIAS 
PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS sua obra tomou o rumo inesperado da ficção fantástica.  

III. Seus contos, sobretudo a partir de PAPÉIS AVULSOS, são obras-primas de análise psicológica, alegorizacão 
social e interpretação das fraquezas humanas. Assinale a alternativa correta. 

 
a) Apenas a afirmação II é verdadeira.  
b) Apenas a afirmação III é verdadeira.  
c) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.  
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.  
e) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
 

09. Sobre o Realismo, assinale a alternativa INCORRETA.  
a) O Realismo surgiu na Europa, como reação ao Naturalismo.  
b) O Realismo e o Naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes.  
c) O Realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX.  
d) Gustave Flaubert foi um dos precursores do Realismo. Escreveu Madame Bovary.  
e) Emile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. 
 

10. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do Realismo.  
a) Objetivismo; subordinação dos sentimentos a interesses sociais; críticas às instituições decadentes da 

sociedade burguesa.  
b) Idealização do herói; amor visto como redenção; oposição aos valores sociais.  
c) Casamento visto como arranjo de conveniência; descrição objetiva; idealização da mulher.  
d) Linguagem metafórica; protagonista tratado como antiherói; sentimentalismo.  
e) Espírito de aventura; narrativa lenta; impasse amoroso solucionado pelo final feliz. 
 

11. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época: o 
romantismo.  

 

“Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da nossa 
raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas 
do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e 
espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, 
saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para 
os fins secretos da criação.”  

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Jackson,1957.  
 
A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa:  
a) ... o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas ...  
b) ... era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça ...  
c) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, ...  
d) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos ...  
e) ... o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. 
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12. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o Naturalismo no Brasil.  
a) O Naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX para defender teses sobre os 

defeitos da cultura primitiva. 
b) O Naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração 

de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. 
c) A valorização da natureza rude verificada nos poetas árcades se prolonga na visão naturalista do século XIX, 

que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem.  
d) O Naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades e do interior do Brasil.  
e) O Naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo 

com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais 
 
13. O Realismo, escola literária cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, tem como característica 

principal a retratação da realidade tal qual ela é, fugindo dos estereótipos e da visão romanceada que vigorava 
até aquele momento. Sobre o contexto histórico no qual o Realismo está situado, são corretas as proposições: 
I- O Brasil vivia tempos de calmaria política e social, havia um clima de conformidade, configurando o 

contentamento da colônia com sua metrópole, Portugal.  
II- Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil é retratado com fidedignidade, reagindo 

às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade.  
III- O país vivia o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para o Rio de Janeiro em 

razão do crescimento do comércio cafeeiro 
IV- Tem grande influência das teorias positivistas originárias na França, onde também havia um movimento de 

intensa observação da realidade e descontentamento com os rumos políticos e sociais do país.  
V- Surgiu na segunda metade do século XX, quando no mundo eclodiam as teorias de expansões territoriais que 

culminaram nas duas grandes guerras. O Realismo teve como propósito denunciar esse panorama de 
instabilidade mundial.  

 
Estão corretas:  
a) todas estão corretas.  
b) apenas I e II estão corretas.  
c) I, II e III estão corretas.  
d) II, III e IV estão corretas.  
e) I e V estão corretas. 
 

14. No texto a seguir, Machado de Assis faz uma crítica ao Romantismo:  
 

“Certo não lhe falta imaginação; mas esta tem suas regras, o astro, leis, e se há casos em que eles rompem 
as leis e as regras é porque as fazem novas, é porque se chama Shakespeare, Dante, Goethe, Camões.” 
 
Com base nesse texto, notamos que o autor: 
a) Entende a arte como um conjunto de princípios estéticos consagrados, que não pode ser manipulado por 

movimentos literários específicos. 
b) Entende que Naturalismo e o Parnasianismo constituem soluções ideal para pôr termo à falta de invenção 

dos românticos. 
c) Refuga o Romantismo, na medida em que os autores desse período reivindicaram uma estética oposta à 

clássica. 
d) Preocupa-se com princípios estéticos e acredita que a criação literária deve decorrer de uma elaborada 

produção dos autores. 
e) Defende a ideia de que cada movimento literário deve ter um programa estético rígido e inviolável. 
 


