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QUESTÃO 1 

a) A afirmação está correta, pois o texto II demonstra 
um amor que surge no espaço religioso e que é chamado 
de inocente, um amor com uma fase platônica, pois está 
submetido às convenções sociais da época. O texto I 
demonstra um amor pautado no contato físico, que surge 
em um espaço qualquer, sem obedecer às convenções 
sociais, pois ambos morariam juntos sem se casar. 

b) A afirmação está correta. No texto I, os personagens 
juram por Deus; enquanto, no texto II, o amor surge 
dentro da Igreja. O juramento do texto I, entretanto, 
não foi cumprido por Genoveva, pois ela conheceu o 
mascate, que, fisicamente, estava ali diante dela. Era 
o que importava no momento, o contato físico. 
 

QUESTÃO 2 

a) Nos dois textos, os personagens têm como objetivo 
a vingança. Pilar, o narrador-personagem do texto I, 
quer vingar-se de Curvelo por causa da delação. 
Deolindo, no texto II, pensa na vingança contra 
Genoveva, que o traiu, na visão dele. 
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b) Os dois textos apresentam espaços situados em 
contextos precisos e reais, como por exemplo, as 
referências a “Rua do Costa” e “rua larga de S. 
Joaquim”, no texto I; e a “Gamboa” e “praia Formosa”, 
no texto II. 

 

QUESTÃO  3 
a) No início do parágrafo, o narrador-personagem 
deixa claro que seus companheiros eram uns vadios. 
Ao caracterizar Carlos das Escadinhas com essa 
expressão, fica implícito que ele era o mais vadio 
de todos, configurando a ironia machadiana devido ao 
seu pessimismo, que tem como base a tendência do ser 
humano à corrupção.  

 
b) Raimundo está preocupado com o pai, que é o 
professor, e com Curvelo, outro aluno curioso que 
demonstra estar tentando descobrir o que ele pretende. 
A causa dessa preocupação é o negócio que ele vai 
propor a Pilar: trocar a moeda pelas respostas do dever 
de casa. 
 

QUESTÃO 4 

a) 

I. Agente da passiva 

II. Sujeito 

b) 

I. Oração subordinada adverbial desenvolvida 

II. Oração subordinada substantiva predicativa 
reduzida de infinitivo 



III. Oração subordinada substantiva completiva 
nominal – desenvolvida 

 
QUESTÃO 5 

a) I. Ainda que fosse enfadonho e maçudo/ Embora 
fosse enfadonho e maçudo e outras possibilidades, 
desde que expresse a relação de concessão 

b) A conjunção “que” exprime a ideia de 
consequência. 

 

QUESTÃO 6 

a) 

I. Oração subordinada adverbial causal 
desenvolvida. 

II. Oração subordinada adverbial final reduzida de 
infinitivo. 

b) 

I. Objeto indireto 

II. Adjunto adverbial de lugar 

 

 

 

 


