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QUESTÕES 
 

De acordo com o Naturalismo e a obra “o cortiço” de Aluísio Azevedo, julgue os itens.  

1. ( ) Constantemente, as personagens sofrem zoomorfização, isto é, a animalização 

do comportamento humano, respeitando os preceitos daliteratura naturalista. 

2. ( ) A visão patológica do comportamentosexual é trabalhada por meio do 

rebaixamento das relações, donadultério, do lesbianismo, da prostituição etc. 

3. ( ) O meioadquire enorme importância no enredo, uma vez que determina 

ocomportamento de todas as personagens, anulando o livre-arbítrio.  

4. ( ) O estilo de Aluísio Azevedo, dentro de O Cortiço, confirma o que sepercebe 

também no conjunto de sua obra: o talento para retrataragrupamentos humanos.  

Leia o texto abaixo, retirado de O Cortiço, e julgue os itens. 

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade 

de portas e janelas alinhadas. 

Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada, sete horas de chumbo. 

[…]. 

Orumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os dias acentuava-se;já se não 

destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto queenchia todo o cortiço. Começavam 

a fazer compras na venda;ensarilhavam-se discussões e rezingas; ouviam-se gargalhadas e 

pragas;já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sangüínea,naquela gula 

viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorososna lama preta e nutriente da vida, 

o prazer animal de existir, atriunfante satisfação de respirar sobre a terra. 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 15. ed. São Paulo: Ática, 1984. p. 28-29. 

05. ( ) No texto, o narrador enfatiza a força do coletivo. Todo o cortiço éapresentado como 

um personagem que, aos poucos, acorda como uma colmeia humana. 
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06. ( )  O texto apresenta um dinamismo descritivo, ao enfatizar os elementos visuais, olfativos 

e auditivos. 

7. ( ) O discurso naturalista de Aluísio Azevedo enfatiza nos personagens de OCortiço o 

aspecto animalesco, “rasteiro” do ser humano, mas também asua vitalidade e energia naturais, 

oriundas do prazer de existir. 

8. ( ) Através da descrição do despertar do cortiço, o narrador apresenta oselementos 

introspectivos dos personagens, procurando criarcorrespondências entre o mundo físico e o 

metafísico. 

9. ( ) Visão subjetivista dada pelo foco narrativo; tensão conflitiva entre o ser humano e o 

meio ambiente. 

 

10.( ) Exploração de um tema em que o ser humano é aviltado pelo mais 

forte;predominância de elementos anticientíficos, para ajustar a narração aoambiente 

degradante dos personagens. 

 

 


