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Lista 05 – Gabarito 

 
01. a) O item incorreto é o I, pois nem no trecho, tão pouco na obra é possível identificar uma visão 

positiva, seja do narrador seja dos personagens, sobre os grupos apresentados ou das atitudes 
tomadas pelos indivíduos, pois o escritor naturalista tende a demonstrar os fatos de modo 
pejorativo.  

 
02. a) O aspecto promíscuo e indecoroso do convés do navio sugere a prevalência do instinto sobre a 

vontade moral, das pulsões sobre a razão. O mesmo contexto de insalubridade e promiscuidade 
aparece no quarto de pensão em que Amaro se instala. 

b) No navio, Amaro conhece o grumete de quem será amante e que acabará por assassinar, ao 
descobrir-se traído; no navio, experimenta a disciplina férrea e injusta que lhe forma o caráter 
violento e rebelde. É a dona da pensão em que Amaro se instala com Aleixo que precipitará a 
traição do amante, seduzido pelos agrados de Carolina. 

 
03. O excerto contém a preocupação documental e pretensamente cientificista do Naturalismo, que cria 

romances à luz das teorias filosóficas que atribuem ao Determinismo, por exemplo, o comportamento 
instintivo e involuntário das pessoas. Em uma época de proletarização das camadas mais pobres da 
sociedade, os artistas dão preferência a um painel caricaturado da vida dos marginalizados, com suas 
mazelas e desejos. Menção insistente a aberrações sexuais são comuns nessa tendência literária, pois 
o ser humano é retratado como um animal que, como qualquer outro, age instintivamente. 

 
04. a) Remete à passagem em que o enfermeiro Procópio acaba tendo uma participação decisiva com 

relação à morte do doente de quem ele cuidava. 
b) Em ambos os casos, os narradores insinuam que houve remorso e sentimento de culpa por parte 

dos autores dos crimes (Caim e Procópio). 
c) O desfecho do conto revela que, talvez, o crime cometido não fosse acidental, pois, após se 

beneficiar da fortuna do falecido, Procópio esquece a culpa e investe em títulos, não cumprindo a 
promessa de que investiria em caridade. 


