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01. A matéria-prima de O Ateneu, de fato, são as recordações e as impressões vividas pelo adolescente Sérgio no internato que dá nome à obra. 
Tais experiências são reconstituídas, selecionadas e comunicadas sob o ponto de vista subjetivo de Sérgio adulto, narrador da história.

 Resposta: B

02. As afirmativas corretas são a II, a IV e a VI, o que faz com que a alternativa que responde à questão seja a letra C – “Somente as 
afirmativas II, IV e VI são verdadeiras“.

 Vejamos as demais:
 A afirmativa I está falsa porque o diretor não era como ela descreve: “sempre um homem magnânimo e justo, atento às necessidades 

dos educandos de seu colégio“, pelo contrário; não se importava com os alunos, mas somente com os próprios interesses, com as 
vantagens financeiras que poderia ter. A personagem é uma crítica ao moralismo severo das instituições de ensino da elite, no século 
XIX. Aristarco é uma ironia que representa bem um típico caráter ditador.

 A afirmativa III está falsa porque o romance é tipicamente realista, e não romântico.
 A afirmativa V está falsa pois D. Ema não se torna professora; ela se destaca na história por tratar Sérgio com afeto, e por ser o alvo 

de uma paixão platônica por parte do jovem.

 Resposta: C

03. A questão centra-se fundamentalmente no reconhecimento do enredos de livros relevantes do final do século XIX e início do XX. Em 
O Ateneu (1888), de Raul Pompéia (1863-1895), narrativa em primeira pessoa feita por Sérgio, o ambiente do colégio é efetivamente 
hostil, exigindo do protagonista uma tentativa de adaptação. Já em O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo (1857-1913) , pelo seu caráter 
cientificista, não abre margem a comentários irônicos sobre convicções científcas da época. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma (1911) 
de Lima Barreto (1881-1922), o protagonista, apesar da sua empresa agrícola, não propõe distribuição de terras, tampouco diálogo 
com os lavradores.

 Resposta: A

04. Dentre as opções dadas, a que tem marcante presença do Naturalismo é a D, uma vez que o personagem Cerqueira é caricaturado, 
descrito como um animal, zoomorfizado, semelhando a um mu (burro). A exploração de temas patológicos traduz a vontade de analisar 
todas as podridões sociais e humanas sem se preocupar com a reação do público.

 Resposta: B

05. A atualidade é uma compensação dos desejos, conforme a passagem do texto: “... feita a compensação dos desejos que variam, das 
aspirações que se transformam... a atualidade é uma.” Logo, pode-se concluir que a atualidade traz a compensação dos desejos.

 Resposta: A

06. Não se pode inferir da passagem em exame que o zelo familiar suaviza a rude impressão do contato com o mundo, visto que “o 
poema dos cuidados maternos parece artifício sentimental” em face do que se encontra fora.

 Resposta: C

07. É uma narrativa de confissão, narrada em 1ª pessoa por Sérgio (personagem-narrador). A obra é memorialista, seu narrador, Sérgio, 
apresenta suas memórias de infância e adolescência num colégio interno chamado Ateneu.

 Resposta: D

08. Há uma superposição de diversos estilos, que torna problemático vincularmos O Ateneu a uma determinada corrente estética. Assim, 
podemos identificar no livro elementos expressionistas, impressionistas, naturalistas, simbolistas e parnasianos. É falso, portanto, dizer 
que a obra em exame inaugura uma temática intimista proposta pela Semana de 22.

 Resposta: E

09. O tema principal da obra Bom-Crioulo, do cearense de Aracati, Adolfo Caminha, é a dificuldade do amor homossexual, centrado na 
relação entre o negro Amaro (30 anos) e o jovem Aleixo (15 anos). Faz-se presente no romance também o tema da mulher madura que 
deseja um amante jovem. A originalidade de Bom-Crioulo se manifesta no triângulo amoroso sobre o qual se sustenta. Tradicionalmente, 
um triângulo amoroso é composto por dois homens em luta por uma mulher, ou duas mulheres que disputam o mesmo homem. 
Em Bom-Crioulo, Amaro e Aleixo são marinheiros e, acima de tudo, como tal se comportam, favorecendo a anulação das diferenças 
étnicas, que se dá não pela ascensão do negro fugido, mas pelo rebaixamento de ambos à condição de prisioneiros do mesmo sistema 
e do “vício”. Por fim, o terceiro do triângulo é uma mulher que atua como homem, pois conquista Aleixo em vez de ser conquistada. 
Adolfo Caminha colhe ao vivo, de sua experiência como oficial da marinha, o material do romance.

 Resposta: B 

10. O autor não abre mão da análise psicológica. Além das caricaturas que Sérgio faz de personagens e de cenas, vendo-os de fora, há 
passagens de fina e sutil penetração psicológica, nas quais predominam as impressões do narrador, a invasão de sua subjetividade, 
razão pela qual os críticos também classificam a obra de romance introspectivo.

 Resposta: E
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