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01.  

“O Naturalismo é uma corrente literária afim e contemporânea do Realismo. Da mesma forma que 
este, o Naturalismo se volta para a análise da realidade, porém sob uma ótica rigorosamente científica” 
(CEREJA & COCHAR, 2003, p. 254), abordando temas e personagens como se estivessem em 
laboratórios, procurando “controlar” dados para apresentar conclusões da análise como resultados 
fechados, “acirrando- se”, assim, determinados preconceitos ou posições negativas em relação ao 
outro. A partir desse comentário, julgue as assertivas abaixo: 
I. A fala de D. Carolina em “negro é raça do diabo, raça maldita, que não sabe perdoar, que não 

sabe esquecer...Aleixo bem conhecia o gênio de Bom-Crioulo. De resto, o caso do bilhete era uma 
tolice em que ninguém devia pensar: – Coisas de negro...” (Bom-Crioulo, capítulo X) expressa 
uma “opinião” positiva sobre o grupo étnico afrodescendente representado nesta ficção. 

II. A fala de Amaro em “– Atrás dos apedrejados, vêm as pedras...Uma pessoa, no fim das contas, 
era obrigada a tornar-se ruim, a fazer tantas loucuras” (Bom-Crioulo, capítulo XI) corrobora uma 
tese bastante defendida pelos escritores naturalistas: a de que o homem é produto do meio, da 
raça e do momento histórico, tese de H. Taine. 

III. A fala do narrador em “Ninguém se importava com o ‘outro’, com o negro, que lá ia, rua abaixo, 
triste e desolado, entre baionetas, à luz quente da manhã: todos, porém, todos queriam ‘ver o 
cadáver’, analisar o ferimento, meter o nariz na chaga” (Bom-Crioulo, capítulo XII) expressa uma 
tese negativa sobre os afrodescendentes, representados na figura de Amaro. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões) (CASO HAJA ALGUMA FALSA, JUSTIFIQUE) 
a) II e III, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) I, II e III. 
e) III, apenas. 

 
02. (Unicamp) Nos romances naturalistas, a descrição dos espaços onde transcorre a ação é sempre 

decisiva. Em O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, o escravo fugido Amaro tem sua existência dividida 
entre dois domínios espaciais, um do mar, outro da terra. Leia os trechos abaixo: O convés, tanto na 
coberta como na tolda, apresentava o aspecto de um acampamento nômade. A marinhagem, 
entorpecida pelo trabalho, caíra numa sonolência profunda, espalhada por ali ao relento, numa 
desordem geral de ciganos que não escolhem terreno para repousar. Pouco lhe importavam o chão 
úmido, as correntes de ar, as constipações, o beribéri. Embaixo era maior o atravancamento. Macas 
de lona suspensas em varais de ferro, umas sobre outras, encardidas como panos de cozinha, 
oscilavam à luz moribunda e macilenta das lanternas. Imagine-se o porão de um navio mercante 
carregado de miséria. No intervalo das peças, na meia escuridão dos recôncavos moviam-se os corpos 
seminus, indistintos. Respiravam um odor nauseabundo de cárcere, um cheiro acre de suor humano 
diluído em urina e alcatrão. Negros, de boca aberta, roncavam profundamente, contorcendo-se na 
inconsciência do sono. Viam-se torsos nus abraçando o convés, aspectos indecorosos que a luz 
evidenciava cruelmente. O quarto era independente, com janela para os fundos da casa, espécie de 
sótão roído pelo cupim e tresandando a ácido fênico. Nele morrera de febre amarela um portuguesinho 
recém-chegado. Mas o Bom-Crioulo, conquanto receasse as febres de mau caráter, não se importou 
com isso, tratando de esquecer o caso e instalando-se definitivamente. Todo dinheiro que apanhava 
era para compra de móveis e objetos de fantasia rococó, “figuras”, enfeites, coisas sem valor, muitas 
vezes trazidas de bordo […]. Pouco a pouco, o pequeno “cômodo” foi adquirindo uma feição nova de 
bazar hebreu, enchendo-se de bugigangas, amontoando-se de caixas vazias, búzios grosseiros e 
outros acessórios ornamentais. O leito era uma “cama de vento” já muito usada, sobre a qual Bom-
Crioulo tinha o zelo de estender, pela manhã, quando se levantava, um grosso cobertor encarnado 
“para ocultar as nódoas”. 
a) Identifique, nos textos acima, características dos ambientes descritos, determinantes do caráter 

de Amaro. 
b) Como os dois espaços se relacionam especificamente com a tragédia pessoal de Amaro, o Bom 

Crioulo? 



A impressão deste material não é obrigatória. 

 
03. O excerto a seguir foi extraído da obra Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha. As cenas descritas acontecem 

depois de uma tempestade em alto mar. Leia o texto atentamente. 
 
O convés, tanto na coberta como na tolda, apresentava o aspecto de um acampamento nômade. 

A marinhagem, entorpecida pelo trabalho, caíra numa sonolência profunda, espalhada por ali ao 
relento, numa desordem geral de ciganos que não escolhem terreno para repousar. Pouco lhe 
importavam o chão úmido, as correntes de ar, as constipações, o beribéri. Embaixo era maior o 
atravancamento. Mas de lona suspensas em varais de ferro, umas sobre outras, encardidas como 
panos de cozinha, oscilavam à luz moribunda e macilenta das lanternas. Imagine-se o porão de um 
navio mercante carregado de miséria. No intervalo das peças, na meia escuridão dos recôncavos 
moviam-se corpos seminus, indistintos. Respirava-se um odor nauseabundo de cárcere, um cheiro 
acre de suor humano diluído em urina e alcatrão. Negros, de boca, roncavam profundamente, 
contorcendo-se na inconsciência do sono. Viam-se torsos nus abraçando o convés, aspectos 
indecorosos que a luz evidenciava cruelmente. (…) Bom-Crioulo estava de folga. Seu espírito não 
sossegara toda a tarde, ruminando estratagemas com que desse batalha definitiva ao grumete, 
realizando, por fim, o seu forte desejo de macho torturado pela carnalidade grega. Por vezes tinha 
querido sondar o ânimo do grumete, procurando convencê-lo, estimulando-lhe o organismo; mas o 
pequeno fazia - se esquerdo, repelindo brandamente, com jeitos de namorada, certos carinhos do 
negro. – Deixe disso, Bom-Crioulo, porte-se sério!(…) Às nove horas, quando Bom-Crioulo viu Aleixo 
descer, agarrou a maca e precipitou-se no encalço do pequeno. Foi justamente quando o viram passar 
com a trouxa debaixo do braço, esgueirando-se felinamente. 
 
Nas páginas 2 e 3 do capítulo “A revolução romântica”, há um quadro comparativo entre as correntes 
literárias classificadas como Realismo e Naturalismo. A partir das caracterizações de cada tendência, 
explique por que o romance de Adolfo Caminha é exemplo de obra naturalista. 

 
04. Leia o seguinte trecho do conto “O enfermeiro”: 

 
Fui até a cama; vi o cadáver, com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando passar a 

eterna palavra dos séculos: “Caim, que fizeste de teu irmão?” 
 

Machado de Assis, “Várias Histórias”, em “Obra 
Completa”,v. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar. 

 
a) A qual episódio do conto essa citação bíblica remete? 
b) O que leva o narrador a relacionar o episódio narrado com a citação bíblica? 
c) De que modo o desfecho do conto revela uma outra faceta do narrador-personagem? 
 


