
 

 

Tarefa Mínima 07 – 2ª Série – Interpretação de Texto 

Prof. Rogger 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

A primeira publicação do conto O Alienista, de Machado de Assis, ocorreu como folhetim na revista carioca 
A Estação, entre os anos de 1881 e 1882. Nessa mesma época, uma grande reforma educacional efetuou-se no 
Brasil, criando, dentre outras, a cadeira de Clínica Psiquiátrica. É nesse contexto de uma psiquiatria ainda 

embrionária que Machado propõe sua crítica ácida, reveladora da escassez de conhecimento científico e da 
abundância de vaidades, concomitantemente. A obra deixa ver as relações promíscuas entre o poder médico 

que se pretendia baluarte da ciência e o poder político tal como era exercido em Itaguaí, então uma vila, 
distante apenas alguns quilômetros da capital Rio de Janeiro. O conto se desenvolve em treze breves capítulos, 
ao longo dos quais o alienista vai fazendo suas experimentações cientificistas até que ele mesmo conclua pela 
necessidade de seu isolamento, visto que reconhece em si mesmo a única pessoa cujas faculdades mentais 

encontram-se equilibradas, sendo ele, portanto, aquele que destoa dos demais, devendo, por isso, alienar-se. 
 

Capítulo IV 
UMA TEORIA NOVA 

 
1Ao passo que D. Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por 

todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. 2Todo o tempo que lhe 

sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, conversando as gentes, 
sobre trinta mil assuntos, e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heroicos. 

Um dia de manhã, – eram passadas três semanas, – estando Crispim Soares ocupado em temperar um 
medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. 

– Tratava-se de negócio importante, segundo ele me disse, acrescentou o portador. 3Crispim empalideceu. 
Que negócio importante podia ser, se não alguma notícia da comitiva, e especialmente da mulher? 4Porque este 
tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas; Crispim amava a mulher, e, desde 

trinta anos, nunca estiveram separados um só dia. 5Assim se explicam os monólogos que fazia agora, e que os 
fâmulos lhe ouviam muita vez: – “Anda, bem feito, quem te mandou consentir na viagem de Cesária? 
Bajulador, torpe bajulador! Só para adular ao Dr Bacamarte. Pois agora aguenta-te; anda; aguenta-te, alma de 
lacaio, fracalhão, vil, miserável. Dizes amém a tudo, não é? Aí tens o lucro, biltre!”. – E muitos outros nomes 
feios, que um homem não deve dizer aos outros, quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito do recado 
é um nada. 6Tão depressa ele o recebeu como abriu mão das drogas e voou à Casa Verde.  

7Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspeção até 
o pescoço. 

– Estou muito contente, disse ele. 
8– Notícias do nosso povo?, perguntou o boticário com a voz trêmula. 
O alienista fez um gesto magnífico, e respondeu: 
9– Trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. 10Digo experiência, porque não me 

atrevo a assegurar desde já a minha ideia; nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma investigação 

constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da terra. A loucura, 
objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é um 
continente. 

11Disse isto, e calou-se, para ruminar o pasmo do boticário. 12Depois explicou compridamente a sua ideia. 
No conceito dele a insânia abrangia uma vasta superfície de cérebros; e desenvolveu isto com grande cópia de 
raciocínios, de textos, de exemplos. 13Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí mas, como um raro 
espírito que era, 14reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí e refugiou-se na história. Assim, 

apontou com especialidade alguns célebres, Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que via um 
abismo à esquerda, Maomé, Caracala, Domiciano, Calígula etc., uma enfiada de casos e pessoas, em que de 
mistura vinham entidades odiosas, e entidades ridículas. 15E porque o boticário se admirasse de uma tal 
promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa, e até acrescentou sentenciosamente: 

16– A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a sério. 
– Gracioso, muito gracioso!, exclamou Crispim Soares levantando as mãos ao céu. 
17Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o boticário extravagante; mas a modéstia, 

principal adorno de seu espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre entusiasmo; 
18declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era “caso de matraca”. Esta expressão não tem 
equivalente no estilo moderno. 19Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da 
colônia, não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia: ou por meio de cartazes 
manuscritos e pregados na porta da Câmara, e da matriz; – ou por meio de matraca. 
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Eis em que consistia este segundo uso. 20Contratava-se um homem, por um ou mais dias, 21para andar as 

ruas do povoado, com uma matraca na mão. 
De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente, 22e ele anunciava o que lhe incumbiam, – um 

remédio para sezões, umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o 
mais belo discurso do ano etc. O sistema tinha inconvenientes para a paz pública; mas era conservado pela 
grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores, – aquele justamente que mais se 
opusera à criação da Casa Verde, – desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos, e aliás 
nunca domesticara um só desses bichos; mas, tinha o cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. 23E 
dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador; 

afirmação perfeitamente falsa, mas só devida à absoluta confiança no sistema. 24Verdade, verdade, nem todas 
as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. 

– Há melhor do que anunciar a minha ideia, é praticá-la, respondeu o alienista à insinuação do boticário. 
E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, disse-lhe que sim, que era melhor começar 

pela execução. 
25– Sempre haverá tempo de a dar à matraca, concluiu ele. 
Simão Bacamarte refletiu ainda um instante, e disse: 

– Suponho o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, Sr. Soares, é ver se posso extrair a pérola, 
que é a razão; por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o 
perfeito equilíbrio de todas as faculdades; fora daí insânia, insânia e só insânia. 

O Vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não 26chegava a entendê-la, que 
era uma obra absurda, e, se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. 

– Com a definição atual, que é a de todos os tempos, acrescentou, a loucura e a razão estão perfeitamente 
delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? 

27Sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém 
vinha casado à 28comiseração; mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias entranhas. 

A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, – com tal segurança, que a teologia não soube enfim 
se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo à beira de uma revolução. 
 

ASSIS, Machado de. O Alienista. Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro / USP. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1939>. Acesso em: 12/08/2019. 

 
01. (Ime 2020)  Atente para as afirmações referentes ao texto: 

 
I. “Assim se explicam os monólogos que ele fazia agora” (ref. 5). O vocábulo em destaque pode ser 

corretamente substituído pelo pronome relativo cujo. 

II. “declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era “caso de matraca” (ref. 18). Em destaque, 
ocorre o emprego de um pronome oblíquo e de uma conjunção integrante, que funcionam como 
elementos coesivos. 

III. “[...] e ele anunciava o que lhe incumbiam, – um remédio para sezões, umas terras lavradias, [...]” 
(ref. 22). O pronome substantivo em destaque exerce a função de pronome demonstrativo. 

 
Em relação às afirmações, está(ão) correta(s):  

a) apenas a I.    
b) apenas a II.    
c) apenas a III.    
d) apenas as I e II.    
e) apenas as II e III.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

Reflexões sobre o tempo 
(Marcelo Gleiser – professor de física) 

 
Para 1alguns, 2os mais 3pragmáticos, o tempo não tem nada de misterioso: ele passa, envelhecemos e um 

dia morremos, ponto final. Já para 4outros, 5este colunista incluído, 6o tempo é um 7paradoxo, 8nosso grande 
9amigo e 10inimigo. 

11Amigo 12por nos ensinar a ser 13pacientes com a 14impaciência dos outros, 15por nos fazer 16esquecer 
coisas que 17devem ser esquecidas e 18lembrar aquelas que 19devem ser lembradas. Inimigo por 20interromper 
vidas e relações, mudar coisas que não queremos que sejam mudadas, por nos fazer esquecer coisas que 
devem ser lembradas. Em termos psicológicos não temos dúvidas21: 22como ninguém consegue se lembrar do 
futuro, 23o tempo anda sempre avante. 

24Mas 25a situação não é assim 26tão 27simples. 28Em arte, podemos inventar o futuro no presente, 
“visualizar” o que 29vai ser e tentar dar vida a essa visão. 30O paradoxo, 31aqui, é que toda criação depende 

apenas do passado32: criamos o futuro 33re-experimentando e 34reintegrando o passado. 35Isso não significa 
que tudo já existe; significa apenas que 36existem 37infinitos modos de olhar para 38trás. 

39Em física, a direção do tempo não é obviamente para a frente. Na verdade, as leis da mecânica não 
40distinguem entre ir avante ou para trás. 41Imagine, por exemplo, que alguém tenha filmado uma bola voando 
da direita para a esquerda. Se o filme for passado de trás para a frente, a bola voa da esquerda para direita: 
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quem não esteve presente durante a gravação, não saberia em qual das duas situações o tempo vai do passado 

para o futuro. Dizemos que as leis da mecânica são reversíveis temporalmente. 
42Se a física dissesse que o tempo é reversível sempre, estaria em séria contradição com a realidade que 

vemos à nossa volta. 43(E em nós mesmos.) 44Basta observarmos o mundo para saber que o tempo vai para a 
frente: 45os dias passam, 46coisas mudam, pessoas e animais envelhecem, planetas giram em torno do Sol, o 
Sol envelhece, estrelas nascem e morrem, o próprio Universo cresce cada vez mais, definindo a direção 
cosmológica do tempo. Como então reconciliar estas observações com as leis básicas da física47? A resposta se 

encontra na complexidade do sistema: uma bola é um sistema 48extremamente 49simples, 50sua trajetória para 
a direita ou para a esquerda é essencialmente a mesma. Mas um ovo virar omelete, por exemplo, é um 
processo irreversível: não vemos um omelete virar ovo. A diferença é que 51um ovo pode ser transformado em 
omelete através de inúmeros caminhos. Mas existem poucos modos de se transformar omeletes em ovos. 
52(53Assumindo que todos os ovos são essencialmente iguais54...55). 

Como mostrou Ludwig Boltzmann, a questão depende de probabilidades: a 56probabilidade 57que todas as 

moléculas de um omelete 58se realinhem em um ovo é extremamente pequena, tão pequena 59que 60o 
fenômeno é altamente improvável, quase impossível. Quase mas não totalmente. Para tal, seriam necessárias 
incontáveis interações entre as moléculas de clara e gema seguindo instruções extremamente específicas: seria 

necessário um princípio organizador que pudesse contrariar o fato que desordem tende a aumentar, um 
princípio capaz de transformar desordem em ordem. 61Um destes princípios é justamente a arte; 62outro é a 
ciência. 63Ambas dão expressão à necessidade que temos de integrar nossa experiência do mundo com quem 
somos. 

GLEISER, M. Folha de S. Paulo, 20 de março de 2005.  

 

 
02. (Uem 2020)  Assinale o que for correto.  

01) Em “devem ser esquecidas” (referência 17) e “devem ser lembradas” (referência 19), as formas 
verbais na terceira pessoa do plural caracterizam orações com sujeito gramatical indeterminado.    

02) Em termos morfossintáticos, a sequência “infinitos modos de olhar para trás.” (referência 37) é o 
objeto direto do verbo “existem” (referência 36), como comprova a sua ordem linear pós-verbal.    

04) Em “um ovo pode ser transformado em omelete através de inúmeros caminhos.” (referência 51), a 
expressão “um ovo” funciona como sujeito paciente da ação verbal.    

08) Em “que o fenômeno é altamente improvável” (referência 59), a conjunção “que” introduz uma oração 
que expressa a noção semântica de consequência.    

16) O pronome indefinido “Ambas” (referência 63), embora na forma plural feminina, tem como 
antecedente sintático as expressões no gênero gramatical masculino “Um destes princípios” (referência 
61) e “outro” (referência 62).    

  
03. (Uem 2020)  Assinale o que for correto.  

01) A conjunção “Mas” (referência 24) indica uma alteração na direção argumentativa do texto, produzindo 
um efeito de oposição ao enunciado “o tempo anda sempre avante.” (referência 23).    

02) O emprego do pronome “Isso” (referência 35) antecipa a informação de que “existem infinitos modos 
de olhar para trás.” (referência 36).    

04) A expressão “o fenômeno” (referência 60) refere-se à transformação física de um ovo em omelete.    

08) As expressões “Em arte” (referência 28) e “Em física” (referência 39) funcionam como organizadores 
textuais, situando a discussão em campos de conhecimento diferentes.    

16) A expressão “aqui” (referência 31) remete o leitor à informação do local físico de onde o autor produz 
o texto.    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
O texto abaixo serve como base para a(s) questão(ões) a seguir. 
 

Pedrinho, na varanda, lia um jornal. De repente parou e disse à Emília, que andava rondando por ali: 
– Vá perguntar à vovó o que quer dizer folk-lore. 
– Vá? Dobre a sua língua. Eu só faço coisas quando me pedem por favor. — Pedrinho, que estava com 

preguiça de levantar-se, cedeu à exigência da ex-boneca. 

– 1Emilinha do coração — disse ele —, faça-me o maravilhoso favor de ir perguntar à vovó que coisa 
significa a palavra folk-lore, sim, teteia? — Emília foi e voltou com a resposta. 

– Dona Benta disse que folk quer dizer gente, povo; e lore quer dizer sabedoria, ciência. Folclore são as 
coisas que o povo sabe por boca, de um contar para o outro, de pais a filhos. 

Os contos, as histórias, as anedotas, as superstições, as bobagens, a sabedoria popular etc. e tal. Por que 
pergunta isso, Pedrinho? 

O menino calou-se. Estava pensativo, com os olhos lá longe. Depois disse: — Uma ideia que eu tive. 2Tia 

Nastácia é o povo. Tudo que o povo sabe e vai contando de um para outro, ela deve saber. Estou com o plano 
de espremer Tia Nastácia para tirar o leite do folclore que há nela. 

Emília arregalou os olhos. – Não está má a ideia, não, Pedrinho! 3Às vezes, a gente tem uma coisa muito 
interessante em casa e nem percebe. 
 

Fonte: do livro Histórias de Tia Nastácia. São Paulo: Globo, 2009.  
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04. (S1 - ifce 2020)  A partícula “se”, empregada em “calou-se”, pode ser definida como   

a) índice de indeterminação do sujeito.    
b) pronome apassivador.     

c) conjunção subordinativa condicional.    
d) conjunção integrante.     
e) pronome reflexivo.    

  
05. (Ufsc 2019)  Apenas um saxofone 
 

1Anoiteceu e faz frio. “Merde! voilà l’hiver” é o verso 2que segundo Xenofonte cabe dizer agora. 
Aprendi com ele que palavrão em boca de mulher é como lesma em corola de rosa. Sou mulher, 3logo, só 
posso dizer palavrão em língua estrangeira, 4se possível, fazendo parte de um poema. Então as pessoas 
em redor poderão ver como sou autêntica e ao mesmo tempo erudita. Uma puta erudita, tão erudita que 
se quisesse podia dizer as piores bandalheiras em grego antigo, o 5Xenofonte sabe grego antigo. 
 

TELLES, Lygia Fagundes. Melhores contos de Lygia Fagundes Telles. Seleção de Eduardo Portella. 12. 

ed. São Paulo: Global, 2003, p. 19-20. 

 
Com base na leitura do texto, da coletânea Melhores contos de Lygia Fagundes Telles e da obra Quarto de 
despejo, de Carolina de Jesus, no contexto sócio-histórico e literário das obras e, ainda, de acordo com a 
variedade padrão da língua escrita, é correto afirmar que:  
01) a obra de Telles é escrita em prosa, no contexto do pós-modernismo, cuja ficção intimista e de 

penetração psicológica desenvolve-se em narrativas permeadas de fluxo de consciência.    
02) em “Anoiteceu e faz frio” (ref. 1), temos uma oração com sujeito oculto e com verbos na terceira 

pessoa do singular.    
04) os vocábulos “que” (ref. 2), “logo” (ref. 3) e “se” (ref. 4) funcionam, respectivamente, como conjunção 

integrante, conjunção conclusiva e conjunção condicional.    
08) “Xenofonte” (ref. 5) é um apelido carinhoso que Luisiana, narradora protagonista, dá ao seu estimado 

saxofone.    

16) a exemplo da personagem Carolina Maria de Jesus, do romance Quarto de despejo: diário de uma 
favelada, a protagonista do conto “Apenas um saxofone” se prostitui, porém, diferentemente daquela, 
o faz não para sustentar os filhos, mas para ostentar um padrão de vida glamouroso.    

32) o jogo de luz e sombra característico na obra de Telles também está presente nesse conto, em que as 
reflexões da narradora sobre a passagem do tempo se materializam na sala que escurece com ela, 
numa espécie de lamento pela juventude que se foi.    

64) ao final do conto “Apenas um saxofone”, a personagem se dá conta de que envelheceu, de que os 
homens se foram, de que o amor não resistiu, e comete suicídio. 

 
 


