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01. A leitura do texto não permite afirmar que Camilo vivera conflitos na infância. Menciona-se apenas que a mãe incutira-lhe nesse 
período da vida um “arsenal inteiro de crendices“, que será posto de lado quando ele chega à maturidade.

 Resposta: C

02. A afirmação I está incorreta porque o narrador, no primeiro trecho citado, apresenta as juras de amor de Camilo e, no segundo, se refere 
às ponderações íntimas de Camilo a respeito das supertições e não a respeito do amor dele por Rita. A afirmação II está correta porque 
a visita à cartomante é o elemento desencadeador da ação do conto, além de demonstrar o caráter crédulo e um tanto ingênuo de 
Rita. A afirmação III está incorreta: há uma sutil ironia na apresentação da crendice de Rita. Além disso, essa crendice não demonstra 
um questionamento da realidade, mas sim um apego a explicações superficiais a respeito da existência.

 Resposta D

03. A referência à missa, ao vinho e ao pão e a outros itens que fazem parte da liturgia católica constitui uma forma de criticar, por ironia, 
a Igreja Católica.

 Resposta: D

04. Pestana, protagonista do conto “Um homem célebre“, é um exímio compositor de polcas. Carrega, porém, uma frustração: jamais 
logrou êxito em compor uma única peça musical de sabor erudito. No reino da polca, ele um “César”, ou seja, imbatível, mas trocaria 
essa composição pela “centésima“ no reino da música clássica.

 Resposta: B

05. A forma verbal “digo”, referente à 1ª pessoa do singular, introduz uma opinião do narrador, o que valida a opção C e invalida as 
demais.

 Resposta: C

06. A expressão “vegetação parasita” remete ao termo “crendices”, usado anteriormente. Trata-se de um procedimento de coesão 
referencial anafórica por sinonímia ou equivalência semântica.

 Resposta: A 

07. Segundo o Dicionário Houaiss, “incutir” significa “fazer(-se) penetrar em; introduzir(-se)”, o que valida a opção D.

 Resposta: D 

08. Simão Bacamarte, apesar de se achar merecedor de “louros imarcescíveis”, qualificação egocêntrica, no convívio social, demonstrava-
se como alguém humilde, descrição que indica a crítica à contradição entre aparência e essência.

 Resposta: D 

09. Escrita em primeira pessoa, a obra Dom Casmurro não deixa espaço para prova objetiva de modo que podemos afirmar cabalmente 
(completamente) que o adultério da parte de Capitu. As acusações feitas pelo marido, muito ciumento, são distorções, possivelmente, 
da realidade, ou, pelo menos, subjetivas demais para uma análise objetiva e sóbria dos acontecimentos.

 Resposta: E 

10. Contrariamente ao que diz a alternativa A, Rita não se mostra descrente em relação às premonições da cartomante, mas confiante 
nelas. Camilo é que se mostrou inicialmente descrente e repreendeu Rita por acreditar em cartomantes ou consultá-las. Dissemos 
inicialmente descrente, porque depois ele vai recorrer aos mesmos procedimentos de Rita para ver-se livre de um incômodo, consultando 
uma cartomante também.

 Resposta: C
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