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Questões sobre a obra “A metamorfose” de Kafka 
 

Logo descobriu que não podia absolutamente mais se mexer. Não se admirou com esse fato, 
pareceu-lhe antes um pouco natural que até agora tivesse conseguido se movimentar com 

aquelas perninhas finas. No restante sentia-se relativamente confortável. Na realidade tinha 
dores no corpo, mas para ele era como se elas fossem ficar cada vez mais fracas e finalmente 

desaparecer por completo. A maçã apodrecida nas suas costas e a região inflamada em volta, 
inteiramente cobertas por uma poeira mole, quase não o incomodavam. Recordava-se da 
família com emoção e amor. Sua opinião de que precisava desaparecer era, se possível, ainda 

mais decidida que a da irmã. Permaneceu nesse estado de meditação vazia e pacífica até que 
o relógio da torre bateu a terceira hora da manhã. Ele vivenciou o início do clarear geral do dia 

lá do lado de fora da janela. Depois, sem intervenção da sua vontade, a cabeça afundou 
completamente e das suas ventas fluiu fraco o último fôlego. 
  

KAFKA, Franz. A metamorfose. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Cia das Letras, 1997. p. 78. 

 
O trecho acima foi retirado da obra “A metamorfose” de Franz Kafk. A partir dele e de seus 

conhecimentos por meio da leitura da obra julgue os itens em C para certo e E para errado. 
 

1. ( ) tanto no início do conto quanto nesse momento final o protagonista está imóvel, 
mas por motivos diferentes: no primeiro momento, ele não compreendia o estado no 
qual estava, já no momento descrito acima ele não deseja mais viver. 

2. ( ) a família está distanciada da personagem, prova disso é o gradativo 
distanciamento em relação a ele e a decisão dele ao final. 
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