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01. Comentário:

A incompreensão do narrador sobre a conversa com Conceição, no fragmento, diz respeito à movimentação da personagem na sala, 
pois “de costume  tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas“.

Resposta: (A)

02. Comentário:

A cena descrita na questão mostra os motivos que levaram o narrador-personagem (o enfermeiro) a cometer o ato (avançar sobre o 
pescoço do coronel), a razão da morte do paciente, e os recursos e as estratégias para ocultar as evidências do crime (dois últimos 
parágrafos), do qual ele tem consciência de que é autor. Portanto, as afi rmaçãoes A, B, C e D estão erradas.

Resposta: (E)

03. Comentário:

 A fase madura de Machado de Assis se insere na estética do Realismo. As relações sociais geram confl itos de interesses, diante dos quais 
o homem cria diversas máscaras. Machado está preocupado em analisar esses confl itos humanos tanto no ponto de vista da psicologia 
como da ética. Suas personagens são submetidas a uma investigação por parte do autor, que está procurando o mínimo escondido 
que revele vastidões interiores. Intenções secretas, olhares dissimulados não escapam despercebidos. Observação: A alternativa A não 
é totalmente descartável, pois “os impulsos doentios e as atitudes criminosas“, apesar de não serem temas predominantes, estão 
presentes em alguns contos e em algumas passagens de seus romances.

Resposta: (B)

04. Comentário:

O conto A Cartomante, de Machado de Assis, mostra a visão objetiva e pessimista da vida, do mundo e das pessoas (abolição do “fi nal 
feliz” muito comum no desfecho de romances românticos). O autor faz uma análise psicológica das contradições humanas na criação 
de personagens imprevisíveis, jogando com insinuações em que se misturam a ingenuidade e malícia, sinceridade e hipocrisia. Machado 
utiliza-se em A Cartomante de frases sintéticas e construção de expressões irônicas para uma crítica humorada das situações humanas, 
das relações entre os personagens e seus padrões de comportamento (portanto, não defende a relações familiares e valores morais, 
como faziam os autores românticos). A sua linguagem é sóbria, sem arcaísmos, entretanto não despreza os detalhes necessários a uma 
análise profunda da psicologia humana, mas sem o cientifi cismo. O conto em exame revela ainda a degradação dos valores morais, 
sem o saudosismo nem a exaltação nacionalista que caracterizavam o período romântico. O enredo do conto inclui o tema do triângulo 
amoroso e do adultério, já presente em Memórias Póstumas de Brás Cubas (Brás Cubas, Virgília e Lobo Neves). Os amigos de infância 
Camilo e Vilela, depois de longos anos de distância, reencontram-se. Vilela casara-se com Rita, que mais tarde seria apresentada ao 
amigo, com quem passa a viver um caso amoroso. O resto é paixão, adultério e morte.

 Resposta: (D)

05. Comentário:

 Segundo a passagem de A Cartomante, em exame, o personagem Camilo, que mantinha caso amoroso com a esposa (Rita) do 
amigo Vilela, não queria arrancar as ilusões da amante diante da superstição (consultar uma cartomante). Em criança, ele também 
fora supersticioso, o que foi além dessa fase da vida. Logo, não se sustenta a afi rmação de que desprezasse superstições, nem de que 
negasse qualquer fé, durante a infância. Também não se sustenta a afi rmação de que negava qualquer envolvimento com religião, pois 
no trecho do conto o termo religião foi usado no sentido de crença, e não de organização religiosa. A atitude de Camilo, já adulto, 
diante do mistério ou desconhecido, foi de indiferença, como revelou o seu gesto de levantar os ombros.

 Resposta: (C)
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