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01. Amaro sente-se mal por dois motivos: ao se considerar o contexto da época, ele deveria demonstrar 

sua masculinidade a partir do momento que estivesse com uma mulher e com ela tivesse momentos 
de prazer. Já do ponto de vista do personagem, Amaro não possuía desejos por mulheres, logo não 
havia prazer, demonstrado isso quando por Aleixo apresentou seu prazer. 

 
02. 

a) 1.  
b) 1. / 2. / 3. 
c) Todos  
d) Amaro e Aleixo. 

 
03. Machado de Assis, como bom escritor do Realismo, traz em seus textos aspectos de crítica ao modo 

como o ser humano age atemporalmente. Sendo assim, independentemente se o texto aborda um 
triângulo amoroso ou um debate existencial sobre a humanidade, o que o autor quer discutir é a 
imoralidade ou os aspectos éticos do ser humano, sempre demonstrando a fragilidade deste e a sua 
impermanência. 

 
04. A ironia presente no trecho de “pai contra mãe” traz um lado sórdido do ser humano no qual se observa 

apenas o benefício próprio, uma vez que Candido, nosso protagonista, observa apenas e tão somente 
para a sua condição de pai e ignora a condição de mãe de Arminda, por ela ser escrava e lhe oferecer, 
ao ser capturada, um valor de recompensa. O homem, pai, ignora a situação de ser responsável pelo 
aborto do filho da mulher negra e o ato de bater-lhe o coração e sentir o sentimento de amor não 
poderia ser sentido por ela, algo bastante cruel. 
Já o conto “o enfermeiro”, traz ao leitor a ironia do ter > do ser, ou seja, Procópio considerou a situação 
de ter dinheiro como algo superior e, ironicamente, não fez o que prometera, que era doar toda a 
herança-fortuna de Felisberto, logo fecha a sua narrativa mencionando uma passagem do sermão de 
Pe. Antônio Vieira de maneira descontextualizada e tendenciosa, para fazer o leitor encaminhar -se 
para uma análise que quem tem dinheiro seria perdoado. Assim, Procópio estaria se assemelhando ao 
coronel que tanto tenta se distanciar, pois parece ser Felisberto um indivíduo que deixou seu dinheiro 
para o seu enfermeiro como forma de redimir-se pelo modo como o tratava. 

 
 


