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Q.01- 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. 
 
 
Q.02- (MACK-SP)Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista: 
A) As personagens expressam a dependência do homem às leis naturais. 
B) O estilo caracteriza-se por um descritivismo intenso, capaz de refletir a 

visualização pictórica dos ambientes. 
C) Os tipos são muito bem delimitados, física e moralmente, compondo 

verdadeiras representações caricaturais. 
D) Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica das 

personagens. 
E) Comportamento das personagens e sua movimentação no espaço 

determinam-lhe a condição narrativa. 
 
Q.03-(PUC) Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o 
Naturalismo no Brasil. 
A) O Naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas 

literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade 
e o homem. 

B) O Naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século 
XIX para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. 

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. 

 
Q.04-(FUVEST) “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. 
 
Q.05- Analise o seguinte fragmento e responda: 
“A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a Machona, 
portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos…”  
(Aluísio Azevedo) 
 
Descrição de personagens pela acentuação de caracteres biológicos e raciais 
é característica do: 
A) Romantismo. 
B) Realismo. 
C) Modernismo. 
D) Impressionismo. 
E) Naturalismo. 
 
 
 

Q.06- Tendo como base os nossos estudos sobre o movimento naturalista, 
explique o que seria o Determinismo de Taine. 
 
 
Q.07- O trecho próximo foi retirado o livro O cortiço, de Aluísio de Azevedo, 
leia o faça o que se pede: 
 
Fechou-se um entra-e-sai de marimbondos defronte daquelas cem casinhas 
ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá com os 
tarecos1 ao ombro, numa balbúrdia2 de doidos. O pátio e a rua enchiam-se 
agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela 
zumba de gritos sem nexo, e choro de crianças esmagadas, e pragas 
arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do Barão saíam clamores 
apopléticos3; ouviam-se os guinchos de Zulmira que se espolinhava com um 
ataque. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo; 
mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. 
Os sinos da vizinhança começaram a badalar. 
E tudo era um clamor4. 
A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de uma fornalha acesa. 
Estava horrível; nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, de cabocla 
velha, reluzia que nem metal em brasa; a sua crina preta, desgrenhada, 
escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter 
fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria5 de satisfação, sem 
sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, 
com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante de 
maluca. 
Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa 
incendiada, que abateu rapidamente, sepultando a louca num montão de 
brasas.  
 
A leitura do trecho acima nos leva a concluir corretamente que 
 
A) No primeiro parágrafo a expressão “marimbondos” é metáfora dos 

moradores do cortiço que fugiam do fogo.  
B) O que há de Naturalismo no trecho é, sem dúvida, o vínculo (relação) 

direto com as classes dominantes.  
C) No penúltimo parágrafo, temos um traço da estética realista, a descrição 

(análise) externa da personagem a “Bruxa”.  
D) Há no penúltimo parágrafo uma expressão zoomórfica da personagem 

“Bruxa”, elemento que se relaciona diretamente com o determinismo de 
meio. 

E) Quase não há movimentação dos personagens que vivenciam um 
momento de profunda tranquilidade. 

 
Q.08 - Ainda referente ao trecho acima da obra O cortiço, de Aluísio de 
Azevedo, podemos compreender corretamente que: 
 
A) Há “solidariedade” entre todos os personagens acima que passam um 

duro momento. 
B) A grande acumulação de personagens pobres é uma constante na obra 

em destaque. 
C) Não há expressões verbais que indicam barulho na movimentação das 

personagens. 
D) Os baldes de água foram suficiente para apagar o fogo. 
E) Pelo menos não há nenhum registro de morte no incêndio descrito no 

texto. 
 
Respostas 
Q.01-E Q.02-D Q.03-A Q.04-A Q.05-E Q.07-A Q.08-B 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Objeto velho; cacareco. 
2 Confusão, tumulto, alvoroço. 
3 Perturbação neurológica súbita, de origem vascular, e em que há 

privação de sentidos. 
4 Grito de queixa, súplica ou protesto; brado. 
5 Embriagada. 


