
FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 
 

QUESTÕES 
 
Leia o fragmento abaixo e responda às questões. 

 
Texto 1 
 

“Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso, 
teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos vinte anos desapareceram. 

No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, e ficou só o tronco da religião, ele, 
como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois 
em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não 

possuía um só argumento; limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, 
e ele não formulava incredulidade; diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros, e 

foi andando”.                      [12º parágrafo] 
 
01. Segundo o trecho acima, Camilo 

 
 

A) Ainda criança, preferiu não acreditar em nada. 
B) Desde criança desprezava superstições. 

C) Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente. 
D) Era crédulo, apesar de negar qualquer fé. 
E) Negava qualquer envolvimento com religião. 

 
 

A partir do texto 1, do conto e do contexto literário de Machado de Assis, julgue os itens. 
 
02. ( ) é possível identificar em Machado de Assis aspectos de crítica moral. 

03. ( ) o conto “A cartomante” de Machado de Assis apresente um típico triângulo amoroso, 
com desfecho inesperado e feliz para os envolvidos. 

04. ( ) Machado é um autor que prioriza as críticas e acaba envolvendo seus personagens em 
aspectos cientificistas. 
05. ( ) Vilela é um personagem voltado a vida do trabalho e, por isso, não percebe a traição, 

do amigo e companheiro, Camilo. 
06. ( ) Camilo e Vilela se conhecem desde a infância e, por isso, o acontecimentos do conto o 

tornam mais tenso. 
07. ( ) Rita é uma moça chamada de tonta pelo narrador, mas devido ao seu trabalho e 
condição social, isso se torna uma ironia. 

08. ( ) a figura da cartomante traz, no mínimo, a dúvida aos personagens. No caso, Camilo 
crê, como se vê ao final, e Rita desconfia, como se identifica no transcorrer do enredo. 

09. ( ) a intertextualidade com a peça shakespereana é um dos elementos a se pensar no 
desfecho do texto, pois, como disse Hamlet a Horário, há elementos que a razão não explica. 
10. ( ) Machado de Assis é um escritor que elabora sua atemporalidade por meio das reflexões 

sociais e existências. 
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