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01. (Unicamp 2020) No conto “O espelho”, de Machado de Assis, o esboço de uma nova teoria sobre a dupla 

natureza da alma humana é apresentado por Jacobina. A personagem narra a situação em que se viu 
sozinha na casa da tia Marcolina. 

 
“As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria-me a alma 
interior como um piparote contínuo da eternidade.” 
 
Considerando os indicadores da passagem do tempo na citação, é correto afirmar que 
a)  o movimento oscilante do pêndulo do relógio expressa a duplicidade da alma interior.    
b)  o som do velho relógio da sala materializa acusticamente a longevidade da alma interior.    
c)  a sonoridade repetitiva do pêndulo intensifica as aflições da alma interior.    
d)  o contínuo batimento das horas sugere o vigor da alma interior.    
  

02. (Espcex (Aman) 2019) “Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o 
que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do 
estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá ideia daquela 
feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a 
vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes 
vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros; mas tão depressa buscava as 
pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e 
tragar-me.” 

ASSIS. Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Ática,1999. p.55 (fragmento) 
 

Com Dom Casmurro, obra publicada em 1899, depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881) e de 
Quincas Borba (1891), Machado de Assis deixa marcas indeléveis de que a Literatura Brasileira vivia um 
novo período literário, bem diferente do Romantismo. Nessas obras, nota-se uma forma diferente de sentir 
e de ver a realidade, menos idealizada, mais verdadeira e crítica: uma perspectiva realista. O trecho 
apresentado acima representa essa perspectiva porque o narrador 
a)  exagera nas imagens poéticas traduzidas por “fluido misterioso”, “praia”, “cabelos espalhados pelos 

ombros” em uma realização imagética da mulher que o tragava como fazem as ondas de um mar em 
ressaca.    

b)  deixa-se levar pelas ondas que saíam das pupilas de Capitu em um fluido, misterioso e enérgico, que o 
arrasta depressa como uma vaga que se retira da praia em dias de ressaca, não adiantando agarrar-se 
nem aos braços nem aos cabelos da moça.    

c)  retira-se da praia como as vagas em dias de ressaca por não ser capaz de dizer a Capitu o que está 
sentindo ao olhá-la nos olhos sem quebrar a dignidade mínima daquele momento em que duas 
pessoas apaixonam-se.    

d)  solicita à “retórica dos namorados” uma comparação que seja, ao mesmo tempo, exata e poética capaz 
de descrever os olhos de Capitu, revelando a dificuldade de apresentar uma verdade que não estrague 
a idealização romântica.    

e)  ridiculariza a retórica dos românticos ao afirmar que os olhos de Capitu pareciam com uma ressaca do 
mar e, por isso, não seria capaz de descrevê-los de maneira poética, traduzindo, assim, o realismo 
literário de sua época.    

  
03. (Ufrgs 2019) Sobre o conto “O espelho”, de Machado de Assis, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) 

as seguintes afirmações. 
(    ) Jacobina, o casmurro cavalheiro, expõe aos eloquentes investigadores de coisas metafísicas sua teoria 

sobre as duas almas humanas. 
(    ) O alferes, sozinho em casa, precisa despir-se da farda para ver-se nitidamente no espelho. 
(   ) A nomeação do alferes para a guarda nacional já era esperada por todos, uma vez que vinha de 

família nobre. 
(   ) A leitura do conto permite refletir sobre vaidade, reconhecimento público e desigualdade social. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a)  V – F – F – V.     
b)  F – V – V – F.    
c)  F – V – F – V.     
d)  F – F – V – F.     
e)  V – V – F – V.     
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
Texto para a(s) questão(ões) a seguir. 
 
I.  Cinquenta anos! Não era preciso confessá‐lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto* como nos 

primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial da marinha, que enfiou a capa e saiu, 
confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou‐me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, 
das flores, dos cristais, dos olhos bonitos, e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não 
me arrependo; remocei. Mas, meia hora depois, quando me retirei do baile, às quatro da manhã, o que é 
que fui achar no fundo do carro? Os meus cinquenta anos. 

 
*ágil 

 
II.  Meu caro crítico, 

Algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha cinquenta anos, acrescentei: “Já se vai sentindo que o meu 
estilo não é tão lesto como nos primeiros dias”. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo‐se o meu 
atual estado; mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não 
é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, 
que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha‐me Deus! É 
preciso explicar tudo. 

Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
 
04. (Fuvest 2019) A passagem final do texto II – “Valha‐me Deus! é preciso explicar tudo.” – denota um 

elemento presente no estilo do romance, ou seja, 
a)  o realismo, visto no rigor explicativo dos fatos.     
b)  a religiosidade, que se socorre do auxílio divino.     
c)  o humor, capaz de relativizar as ideias.     
d)  a metalinguagem, que imprime linearidade à narração.     
e)  a ironia, própria do discurso positivo.     

  
05. (Unicamp 2018) A fim de dar exemplos de sua teoria da “alma exterior”, o narrador-personagem do 

conto “O espelho”, de Machado de Assis, refere-se a uma senhora conhecida sua “que muda de alma 
exterior cinco, seis vezes por ano”. 

 
E, questionado sobre a identidade dessa mulher, afirma: “Essa senhora é parenta do diabo, e tem o mesmo 
nome: chama-se Legião...” 
Considerando o contexto dessa frase no conto, pode-se dizer que ela constitui 
a)  uma crítica à noção de alma exterior como resultante da influência do mal.    
b)  uma consideração cômica que ressalta o nome inusitado da senhora.    
c)  uma condenação do comportamento moral da senhora em questão.    
d)  uma ironia com a inconstância dos valores sociais associados à alma exterior.     

  
06. (Unicamp 2017) O romance Memórias póstumas de Brás Cubas é considerado um divisor de águas tanto 

na obra de Machado de Assis quanto na literatura brasileira do século XIX. Indique a alternativa em que 
todas as características mencionadas podem ser adequadamente atribuídas ao romance em questão. 
a)  Rejeição dos valores românticos, narrativa linear e fluente de um defunto autor, visão pessimista em 

relação aos problemas sociais.    
b)  Distanciamento do determinismo científico, cultivo do humor e digressões sobre banalidades, visão 

reformadora das mazelas sociais.    
c)  Abandono das idealizações românticas, uso de técnicas pouco usuais de narrativa, sugestão implícita 

de contradições sociais.    
d)  Crítica do realismo literário, narração iniciada com a morte do narrador-personagem, tematização de 

conflitos sociais.    
  
 
 
 

 
 


