Tarefa 07 – Professor Fernando Marinho
01 (Enem 2017)
Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições
defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse
momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado; não podia ser o beijo da amizade, podia ser
o epílogo de um livro adúltero [...].
Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo
rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de
amor calado, e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão
de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa.
ASSIS, M. A causa secreta. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 9 out. 2015.

No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que
singulariza esse procedimento narrativo é o registro do(a)
a) Indignação face à suspeita do adultério da esposa.
b) Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada.
c) Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia.
d) Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio.
e) Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte.
02. (Enem PPL 2017)
– Recusei a mão de minha filha, porque o senhor é... filho de uma escrava.
– Eu?
– O senhor é um homem de cor!... Infelizmente esta é a verdade... Raimundo tornou-se lívido. Manoel
prosseguiu, no fim de um silêncio:
– Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei Ana Rosa, mas é por tudo! A família de minha
mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela é toda a sociedade do Maranhão!
Concordo que seja uma asneira; concordo que seja um prejuízo tolo! O senhor porém não imagina o que é
por cá a prevenção contra os mulatos!... Nunca me perdoariam um tal casamento; além do que, para
realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz a minha sogra, de não dar a neta senão a um branco de
lei, português ou descendente direto de portugueses!
AZEVEDO, A. O mulato. São Paulo: Escala, 2008.

Influenciada pelo ideário cientificista do Naturalismo, a obra destaca o modo como o mulato era visto pela
sociedade de fins do século XIX. Nesse trecho, Manoel traduz uma concepção em que a
a) Miscigenação racial desqualificava o indivíduo.
b) Condição econômica anulada os conflitos raciais.
c) Ddiscriminação racial era condenada pela sociedade.
d) Escravidão negava o direito da negra à maternidade.
e) União entre mestiços era um risco à hegemonia dos brancos.
03. (Enem 2ª aplicação 2016)

Esaú e Jacó

Ora, aí está justamente a epígrafe do livro, se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me ocorresse outra.
Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um
par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro.
Por outro lado, há proveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor,
por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços, entre o enxadrista e os seus trebelhos.
Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer
de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da
marcha de cada peça, e afinal umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo.
ASSIS, M. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1964 (fragmento).
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O fragmento do romance Esaú e Jacó mostra como o narrador concebe a leitura de um texto literário. Com
base nesse trecho, tal leitura deve levar em conta
a) O leitor como peça fundamental na construção dos sentidos.
b) A luneta como objeto que permite ler melhor.
c) O autor como único criador de significados.
d) O caráter de entretenimento da literatura.
e) A solidariedade de outros autores.
04. (Enem 2015)
Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os
cabelos e eu parti.
Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação.
Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um
diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como
os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa; o Ateneu desde muito tinha
consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de
aclamações o bombo vistoso dos anúncios.
O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o
império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em
diversos pontos da cidade, a pedidos, à substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões,
sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o ofegante e esbaforido concurso de
professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig,
inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que
o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos
confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente,
gratuita, espontânea, irresistível! E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito.
POMPEIA, R. O Ateneu. São Paulo: Scipione, 2005.

Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do
colégio demarcado pela
a) Ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais.
b) Interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional.
c) Produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do ensino.
d) Ampliação do acesso à educação, com a negociação dos custos escolares.
e) Cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do avanço social.
05. (Enem PPL 2014)
O mulato
Ana Rosa cresceu; aprendera de cor a gramática do Sotero dos Reis; lera alguma coisa; sabia
rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida; tinha a
intuição perfeita da virtude, um modo bonito, e por vezes lamentara não ser mais instruída. Conhecia
muitos trabalhos de agulha; bordava como poucas, e dispunha de uma gargantazinha de contralto que
fazia gosto de ouvir.
Uma só palavra boiava à superfície dos seus pensamentos: “Mulato”. E crescia, crescia,
transformando-se em tenebrosa nuvem, que escondia todo o seu passado. Ideia parasita, que estrangulava
todas as outras ideias.
– Mulato!
Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos, que a sociedade do Maranhão
usara para com ele. Explicava tudo: a frieza de certas famílias a quem visitara; as reticências dos que lhe
falavam de seus antepassados; a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de
raça e de sangue.
AZEVEDO, A. O Mulato. São Paulo: Ática, 1996 (fragmento).

O texto de Aluísio Azevedo é representativo do Naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse
fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois
a) Relaciona a posição social a padrões de comportamento e à condição de raça.
b) Apresenta os homens e as mulheres melhores do que eram no século XIX.
c) Mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de saberes entre homens e mulheres.
d) Ilustra os diferentes modos que um indivíduo tinha de ascender socialmente.
e) Critica a educação oferecida às mulheres e os maus-tratos dispensados aos negros.
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06. (Enem PPL 2012)
— É o diabo!... praguejava entre dentes o brutalhão, enquanto atravessava o corredor ao lado do
Conselheiro, enfiando às pressas o seu inseparável sobretudo de casimira alvadia. — E o diabo! Esta
menina já devia ter casado!
— Disso sei eu... balbuciou o outro. — E não é por falta de esforços de minha parte; creia!
— Diabo! Faz lástima que um organismo tão rico e tão bom para procriar, se sacrifique desse modo!
Enfim — ainda não é tarde; mas, se ela não se casar quanto antes — hum... hum.. Não respondo pelo
resto!
— Então o Doutor acha que...?
Lobão inflamou-se: Oh! o Conselheiro não podia imaginar o que eram aqueles temperamentozinhos
impressionáveis!... eram terríveis, eram violentos, quando alguém tentava contrariá-los! Não pediam —
exigiam
—
reclamavam!
AZEVEDO, A. O homem. Belo Horizonte: UFMG. 2003 (fragmento).

O romance O homem, de Aluísio Azevedo, insere-se no contexto do Naturalismo, marcado pela visão do
cientificismo. No fragmento, essa concepção aplicada à mulher define-se por uma
a) Conivência com relação à rejeição feminina de assumir um casamento arranjado pelo pai.
b) Caracterização da personagem feminina como um estereótipo da mulher sensual e misteriosa.
c) Convicção de que a mulher é um organismo frágil e condicionado por seu ciclo reprodutivo.
d) Submissão da personagem feminina a um processo que a infantiliza e limita intelectualmente.
e) Incapacidade de resistir às pressões socialmente impostas, representadas pelo pai e pelo médico.
07. (Enem 2011)
Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros,
se concentrando e caindo em tristeza; mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão
do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da
música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o
corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e outras, cada vez mas ardentes e mais delirantes.
Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a
correrem serpenteando, como cobras numa floresta incendiada; eram ais convulsos, chorados em frenesi
de amor música feita de beijos e soluços gostosos; carícia de fera, carícia de doer, fazendo estala de gozo.
AZEVEDO, A. O cortiço. São Paulo: Ática, 1983 (fragmento).

No romance O Cortiço (1890), de Aluizio Azevedo, as personagens são observadas como elementos
coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o
confronto entre brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois
a) Destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas.
b) Exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo.
c) Mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português.
d) Destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses.
e) Atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais.
08. (Enem 2010) Machado de Assis
Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista,
crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário
mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele
que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é criado
pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única
que frequentou o autodidata Machado de Assis.
Disponível em: http://www.passeiweb.com. Acesso em: 1 maio 2009.

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de
a) Fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor.
b) Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida
cotidiana.
c) Explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como tema
seus principais feitos.
d) Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade
familiar em detrimento de seus feitos públicos.
e) Apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração,
com um estilo marcado por linguagem objetiva.
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09. (Enem 2ª aplicação 2010)
Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato, e
trincava-a com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas, que ele não
gastou muito tempo em destruí-las.
— Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal,
repartido e resumido em cada homem. Olha: a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação
conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de Humanitas; a fome (e ele chupava
filosoficamente a asa de frango), a fome é uma prova a que a Humanitas submete a própria víscera. Mas
eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de
milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de
Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido; um navio o trouxe, um navio construído de
madeira cortada no mato por dez ou doze homens, levado por velas, que oito ou dez homens teceram, sem
contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo,
é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executadas com o único fim de dar mate ao meu
apetite.
ASSIS, M. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Civilização Brasiliense, 1975.

A filosofia de Quincas Borba — a Humanitas — contém princípios que, conforme a explanação do
personagem, consideram a cooperação entre as pessoas uma forma de
a) Lutar pelo bem da coletividade.
b) Atender a interesses pessoais.
c) Erradicar a desigualdade social.
d) Minimizar as diferenças individuais.
e) Estabelecer vínculos sociais profundos.
10. (Enem 2005) Leia o texto e examine a ilustração:
ÓBITO DO AUTOR
(....) expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara
de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos
contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve cartas
nem anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e
tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que
proferiu à beira de minha cova: -"Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a
natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a
humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um
crepe funéreo, tudo isto é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é
um sublime louvor ao nosso ilustre finado." (....)
(Adaptado. Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. Ilustrado por Cândido Portinari.
Rio de Janeiro: Cem Bibliófilos do Brasil, 1943. p.1.)

Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari.
É correto afirmar que a ilustração do pintor
a) Apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal.
b) Retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis.
c) Distorce a cena descrita no romance.
d) Expressa um sentimento inadequado à situação.
e) Contraria o que descreve Machado de Assis.
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11. (Enem 2001) No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo
de época: o romantismo.
"Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da
nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre
as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos
às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não.
Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo
passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação."
(ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Jackson, 1957.)

A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa:
a) “O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas...“
b) “Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça...“
c) “Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, ...”
d) “Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos ...”
e) “O indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação.”
12. (Enem 2000) O texto abaixo foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de
um escravo.
"Um dia começou a guerra do Paraguai e durou cinco anos, João repicava e dobrava, dobrava e
repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou.
Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a república. João repicou
por ela, repicara pelo Império, se o Império retornasse."
(MACHADO, Assis de. Crônica sobre a morte do escravo João, 1897)

A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João:
a) Por ser escravo tocava os sinos, às escondidas, quando ocorriam fatos ligados à Abolição.
b) Não poderia tocar os sinos pelo retorno do Império, visto que era escravo.
c) Tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo.
d) Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes porque era costume fazê-lo.
e) Tocou os sinos pelo retorno do Império, comemorando a volta da Princesa Isabel.
13. (Fuvest 2017) Considere o excerto em que Araripe Júnior, crítico associado ao Naturalismo, refere-se ao
“estilo” praticado “nesta terra”, isto é, no Brasil.
“O estilo, nesta terra, é como o sumo da pinha, que, quando viça, lasca, deforma-se, e, pelas fendas
irregulares, poreja o mel dulcíssimo, que as aves vêm beijar; ou como o ácido do ananás do Amazonas,
que desespera de sabor, deixando a língua a verter sangue, picada e dolorida.”
a)
b)

O modo pelo qual o crítico explica a feição que o “estilo” assume “nesta terra” indica que ele
compartilha com o Naturalismo um postulado fundamental. Qual é esse postulado? Explique
resumidamente.
As características de estilo sugeridas pelo crítico, no excerto, aplicam-se ao romance O cortiço, de
Aluísio Azevedo? Justifique sucintamente sua resposta.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
CAPÍTULO LIII

Virgília é que já se não lembrava da meia dobra; toda ela estava concentrada em mim, nos meus
olhos, na minha vida, no meu pensamento; – era o que dizia, e era verdade.
Há umas plantas que nascem e crescem depressa; outras são tardias e pecas. O nosso amor era
daquelas; brotou com tal ímpeto e tanta seiva, que, dentro em pouco, era a mais vasta, folhuda e
exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer, ao certo, os dias que durou esse crescimento.
Lembra-me, sim, que, em certa noite, abotoou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar, um
beijo que ela me deu, trêmula, – coitadinha, – trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniunos esse beijo único, – breve como a ocasião, ardente como o amor, 1prólogo de uma vida de delícias, de
terrores, de remorsos, de 2prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria, –
uma 3hipocrisia paciente e sistemática, único freio de uma 4paixão sem freio, – vida de agitações, de
cóleras, de desesperos e de ciúmes, que uma hora pagava à farta e de sobra; mas outra hora vinha e
engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto, e o resto do resto, que é o
fastio e a saciedade: tal foi o 5livro daquele prólogo.
Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas.
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14. (Fuvest 2017) Dentre os recursos expressivos empregados no texto, tem papel preponderante a
a) Metonímia (uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, com base na relação de
contiguidade existente entre ela e o referente).
b) Hipérbole (ênfase expressiva resultante do exagero da significação linguística).
c) Alegoria (sequência de metáforas logicamente ordenadas).
d) Sinestesia (associação de palavras ou expressões em que ocorre combinação de sensações diferentes
numa só impressão).
e) Prosopopeia (atribuição de sentimentos humanos ou de palavras a seres inanimados ou a animais).
15. (Fuvest 2016) No capítulo CXIX das Memórias póstumas de Brás Cubas, o narrador declara: “Quero
deixar aqui, entre parêntesis, meia dúzia de máximas * das muitas que escrevi por esse tempo.”
Nos itens a) e b) encontram-se reproduzidas duas dessas máximas. Considerando-as no contexto da obra a
que pertencem, responda ao que se pede.

* “Máxima”: fórmula breve que enuncia uma observação de valor geral; provérbio.

a)

b)

“Matamos o tempo; o tempo nos enterra.” Pode-se relacionar essa máxima à maneira de viver do
próprio Brás Cubas? Justifique sucintamente.
“Suporta-se com paciência a cólica do próximo.” A atitude diante do sofrimento alheio, expressa nessa
máxima, pode ser associada a algum aspecto da filosofia do “Humanitismo”, formulada pela
personagem Quincas Borba? Justifique sua resposta.

16. (Fuvest 2015) Responda ao que se pede.
a) Qual é a relação entre o “sistema de filosofia” do “Humanitismo”, tal como figurado nas Memórias
póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e as correntes de pensamento filosófico e científico
presentes no contexto histórico-cultural em que essa obra foi escrita? Explique resumidamente.
b) De que maneira, em O cortiço, de Aluísio Azevedo, são encaradas as correntes de pensamento filosófico e
científico de grande prestígio na época em que o romance foi escrito? Explique sucintamente.
TEXTO PARA A(S) PRÓXIMA(S) QUESTÃO(ÕES)
E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados.
Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui:
ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos
trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se não
torce a nenhuma outra planta; era o veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e
era a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, a
lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhandolhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para
lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de
gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e
espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca.
Aluísio Azevedo, O cortiço.

17. (Fuvest 2015) Entre as características atribuídas, no texto, à natureza brasileira, sintetizada em Rita
Baiana, aquela que corresponde, de modo mais completo, ao teor das transformações que o contato com
essa mesma natureza provocará em Jerônimo é a que se expressa em:
a) “era o calor vermelho das sestas da fazenda”.
b) “era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta”.
c) “era o veneno e era o açúcar gostoso”.
d) “era a cobra verde e traiçoeira”.
e) “[era] a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele”.
18. (Fuvest 2012) Leia o trecho de Dom Casmurro, de Machado de Assis, para responder ao que se pede.
Um dia [Ezequiel] amanheceu tocando corneta com a mão; dei-lhe uma cornetinha de metal.
Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo
que lhe explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus
amores iam para o de espada alçada. Um dia (ingênua idade!) perguntou-me impaciente:
- Mas, papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez?
- Meu filho, é porque é pintado.
- Mas então por que é que ele se pintou?
Ri-me do engano e expliquei-lhe que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador,
e tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura: as curiosidades de Capitu, em suma.
a)
b)

Se estabelecermos uma analogia ou um paralelo entre a gravura, de que se fala no excerto, e o romance
Dom Casmurro, os termos “gravador” e “gravura” corresponderão a que elementos internos do romance?
Continuando no mesmo paralelo entre “gravura” e Dom Casmurro, pode-se considerar que a lição dada pelo pai ao
filho, a respeito da gravura, serve de advertência também para o leitor do romance? Justifique sua resposta.
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