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QUESTÕES 
 
Sobre as narrativas machadianas, analise e responda o que se segue. 

 
1) No início do conto, Camilo em conversa com Rita se revela incrédulo e apático com relação 
à cartomante. Mais tarde, por mero acaso, ou por ironia do destino, Camilo vê-se diante da casa 

da cartomante e decide também consultá-la. O que a cartomante representa para Camilo neste 
momento da ação? 

 
2)O que o autor quis simbolizar na figura da cartomante? 
 

3) Qual é a personagem que move toda a narrativa sendo responsável pelo desenrolar dos 
fatos? 

 
4) O que fez Camilo mudar de idéia à respeito de suas crenças e ir consultar a cartomante? 
 

 
Leia o fragmento abaixo e responda às questões. 

 
“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] 
 

05. Segundo o trecho acima e o final da obra, Camilo 
 

A) Ainda criança, preferiu não acreditar em nada. 
B) Desde criança desprezava superstições. 
C) Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente até o final. 

D) Era incrédulo, apesar de ao final demonstrar alguma fé. 
E) Negava qualquer envolvimento com religião. 

 
Leia o trecho da obra “A cartomante”, na sequência julgue os itens 
 

Hamlet observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. 
Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de Novembro 

de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é 
que o fazia por outras palavras. 
— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou 

o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as 
cartas, disse-me: "A senhora gosta de uma pessoa..." Confessei que sim, e então ela continuou 

a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me 
esquecesse, mas que não era verdade... 
A Cartomante (Machado de Assis) 
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6. ( ) tanto “a cartomante” quanto “o enfermeiro” são narrativas que surpreendem e trazem 
aspectos de resolução dos problemas de modo tranquilo. 
7. ( ) aspectos filosóficos e de reflexão existencial são essenciais para Machado de Assis. 

8. ( ) é possível identificar intertextualidades shakespearianas em ambos os textos. 
9. ( ) há críticas quanto a sociedade capitalista em ambos os contos. 

10. ( ) Camilo e Rita são contestados pelo aspecto moral, típico de obras realistas. 
 

 


