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01. I. Correta. A infl uência do ambiente sobre o indivíduo é um dos pressupostos do Determinismo, vertente ideológica que orienta o livro 
de Aluísio Azevedo. Cabe lembrar, por exemplo, que a preguiça do português Jerônimo se deve em grande parte ao seu contato 
com a natureza tropical. Além disso, na cena em que Pombinha conhece a primeira menstruação, o sol, mais que espectador, e 
participante personifi cação e virilizado. 

II. Correta. No segundo parágrafo, o narrador (manifestação da visão intelectualizada) tece comentários desabonadores ao Brasil, 
considerando a má infl uência dos trópicos sobre o indivíduo (“tornava-se liberal, imprevidente e franco, [...] adquiria desejos, tomava 
gosto aos prazeres, e volvia-se preguiçoso“). No quarto parágrafo, ao contrário, expõe uma visão mais simpática da cultura brasileira, 
capaz de educar os sentido do estrangeiro, fazendo-o adaptar-se à natureza “selvagem e alegre“, superior na grandiosidade dos 
seus “maravilhosos despenhadeiros“ilimitados”. 

III. Correta. A perspectiva adotada pelo narrador destaca o exotismo dos “usos e costumes brasileiros“, resgatando algo da visão 
romântica, como as “intenções poéticas dos sertanejos” no canto de seus “amores infelizes“. Contudo, a marca naturalista é 
iniquívoca, no registro dos efeitos da natureza sobre Jerônimo, “reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos.“

Resposta: E

02. Logo que chegou ao Brasil, Jerônimo, homem livre, labutou na lavoura. Cansado dessa ocupação, foi ao Rio de Janeiro, onde 
trabalhou como cavouqueiro em algumas pedreiras. Apesar de ter alcançado certa prosperidade, sempre teve condição social humilde. 
No cortiço de João Romão, ao entrar em contato com a natureza tropical e com a sensualidade da mulata brasileira, muda completamente 
os seus hábitos de homem responsável e honesto.

Resposta: D

03. O texto em exame exemplifi ca a perversidade ou crueldade do sistema educacional do internato em que Sérgio estudava. 
Refere-se o texto, para ilustrar tal perversidade, ao livro das notas, que expunha à publicidade as notas individuais dos alunos como 
forma de submetê-los ao ridículo, ao escárnio dos outros.

Resposta: A

04. As expressões apresentadas com pontos de exclamação demonstram opinião primeiramente do narrador – “Cozinheiro, Rômulo!”, e 
depois, dos colegas – “Mestre-cuca!”

Resposta: D

05. O trecho que pode confi rmar a escolha da alternativa é: “Por vozes do espaço rouquenhas ou esganiçadas. Sentava-se acabrunhado, 
vendo se se lembrava de haver tratado panelas algum dia na vida; a unanimidade impressionava. Mais frequentemente, entregava-se 
a acessos de raiva. Arremetia bufando, espumando, olhos fechados, punhos para trás, contra os grupos.” Aqui, temos a oscilação de 
Rômulo ora acabrunhado, ora furioso.

Resposta: B
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