
 

 

Conteúdo para estudos 2EM 

 

Leitura dos contos de Machado de Assis e revisão de suas análises: 

 

 “Pai contra mãe” 

 “O alienista” 

 “Um homem célebre” 

 “Uns braços” 

 

  
1. (Unifesp 2016)  O que primeiro chama a atenção do crítico na ficção deste escritor é a 
despreocupação com as modas dominantes e o aparente arcaísmo da técnica. Num momento 
em que Gustave Flaubert sistematizara a teoria do “romance que narra a si próprio”, apagando 
o narrador atrás da objetividade da narrativa; num momento em que Émile Zola preconizava o 
inventário maciço da realidade, observada nos menores detalhes, ele cultivou livremente o 
elíptico, o incompleto, o fragmentário, intervindo na narrativa com bisbilhotice saborosa. A sua 
técnica consiste essencialmente em sugerir as coisas mais tremendas da maneira mais 
cândida (como os ironistas do século XVIII); ou em estabelecer um contraste entre a 
normalidade social dos fatos e a sua anormalidade essencial; ou em sugerir, sob aparência do 
contrário, que o ato excepcional é normal, e anormal seria o ato corriqueiro. Aí está o motivo da 
sua modernidade, apesar do seu arcaísmo de superfície. 

 
(Antonio Candido. Vários escritos, 2004. Adaptado.) 

 
 
O comentário do crítico Antonio Candido refere-se ao escritor  
a) Machado de Assis.    
b) José de Alencar.    
c) Manuel Antônio de Almeida.     
d) Aluísio Azevedo.     
e) Euclides da Cunha.     
   
2. (Udesc 2015)  Machado de Assis é autor de mais de uma centena de contos, o que o situa – 
pela qualidade do que escreveu – entre os melhores contistas. Foi sem dúvida um contista 
extraordinário porque trabalhou as regras do conto com excepcionalidade. Em relação ao 
gênero conto e a Machado de Assis, analise as proposições, e assinale (V) para verdadeira e 
(F) para falsa. 
 
(     ) O conto é uma narrativa curta, deve prender a atenção do leitor e manter um perfeito 

equilíbrio narrativo, apresenta poucas personagens, tempo exíguo e pequenos ou poucos 
ambientes. 

(     ) As personagens femininas também asseguram lugar de destaque nos contos 
machadianos. Preservam – como nos romances – as ambiguidades típicas do universo 
feminino. 

(     ) Os contos machadianos são relatos que recriam, às vezes, a vida real, principalmente o 
ambiente carioca do final do século XIX, revelam, também, em uma versão em miniatura, 
a forma como o autor interpreta a sociedade. 

(     ) Em muitos contos machadianos o tema adultério é explorado, seja de maneira implícita, 
apenas sugerindo, seja de maneira explícita. 

(     ) A visão de mundo de Machado de Assis é a mesma em seus romances e contos, procura, 
de uma forma geral, explicar a alma humana. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.  



 

 

a) F – V – F – V – F    
b) V – V – V – F – V    
c) V – V – V – V – V    
d) V – F – V – V – V    
e) F – F – V – V – F    
   
3. (Pucrs 2015)  Leia o excerto do conto “Pai contra a mãe”, de Machado de Assis, e preencha 
os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso). 
 
 Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abrira mão de outros muitos, 
melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar 
longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. 
Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa 
memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em 
achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma 
vez, a uma esquina, conversando de cousas remotas, via passar um escravo como os outros, e 
descobria logo que ia fugido, quem era, o nome, o dono, a casa deste e a gratificação; 
interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não o apanhava logo, espreitava lugar azado, e 
de um salto tinha a gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue, as unhas e os 
dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia sem o menor arranhão. Um dia os 
lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas 
mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um 
desempregado pegou em si e numa corda, foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à 
caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido 
Neves começaram de subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros 
tempos. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal; comia-se tarde. O senhorio mandava 
pelos aluguéis. 
 
Com base no texto literário e na obra de Machado de Assis, afirmar-se: 
 
(     ) No excerto do conto, o narrador-personagem evidencia um tipo de intromissão que coloca 
sob suspeita a sua descrição dos fatos. 
(     ) Apesar da crueldade da atividade, a profissão de caçador de escravos acabou se 
transformando numa possibilidade de sustento financeiro para uma série de pessoas que já 
não encontravam um ofício no cotidiano. 
(     ) O conto “O Caso da Vara” também tematiza a questão da escravidão ao retratar o castigo 
da jovem escrava Lucrécia. 
(     ) O tema do racismo não se mostra preponderante nas principais obras machadianas. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – V – F – F    
b) V – F – V – F    
c) V – F – F – V    
d) F – V – F – V    
e) F – V – V – V    
   
4. (Espcex (Aman) 2014)  Leia o fragmento abaixo:  
 
“AO LEITOR 
Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, cousa é que 
admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará é se este outro livro 
não tiver os cem leitores de Stendhal, nem cinquenta, nem vinte, e quando muito, dez. Dez? 
Talvez cinco. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a 
forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens 
de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevi-a com a pena da galhofa e a tinta da 
melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave 
achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará 
nele o seu romance usual, ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, 
que são as duas colunas máximas da opinião.”  
 



 

 

O fragmento acima é parte da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em folhetim 
em 1880 e editada em livro em 1881. Essa obra, de autoria de   
a) Machado de Assis, é uma das mais conhecidas do Naturalismo no Brasil.     
b) Guimarães Rosa, é tida como a mais importante produção do Modernismo no Brasil.     
c) Aluísio Azevedo, lançou no Brasil o movimento denominado Naturalismo.     
d) Machado de Assis, é apontada como o marco inicial do Realismo no Brasil.     
e) Aluísio Azevedo, encerra o Romantismo e inicia o Realismo brasileiro.    
   
5. (Pucrj 2013)  Leia. 
 
As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. 
Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das 
Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil, não 
podendo el-rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, 
expedindo os negócios da monarquia. 
– A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo. 
Dito isto, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando 
as curas com as leituras, e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos quarenta anos 
casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um 
juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, 
e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lho. Simão Bacamarte 
explicou-lhe que D. Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, 
digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, e excelente vista; estava assim 
apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, – únicas dignas 
da preocupação de um sábio, – D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, 
agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na 
contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. 
D. Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. 
A índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois 
quatro, depois cinco. Ao cabo desse tempo fez um estudo profundo da matéria, releu todos os 
escritores árabes e outros, que trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades 
italianas e alemãs, e acabou por aconselhar à mulher um regímen alimentício especial. A 
ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às 
admoestações do esposo; e à sua resistência, – explicável mas inqualificável, – devemos a 
total extinção da dinastia dos Bacamartes. 
Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico mergulhou 
inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe 
chamou especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não 
havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada, 
ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e 
particularmente a brasileira, podia cobrir-se de “louros imarcescíveis”, – expressão usada por 
ele mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica; exteriormente era modesto, segundo 
convém aos sabedores. 
– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. 
 

ASSIS, Machado de. O alienista. São Paulo: Ática, 1982, pp. 9-10. 
 
a) A compreensão do jogo entre o narrador, as personagens e o leitor é um dos procedimentos 

críticos necessários à análise da obra literária. Comente, utilizando as suas próprias 
palavras, a problemática do foco narrativo no conto “O alienista” tendo como referência o 
início do texto. 

b) Dois dos mais significativos aspectos da obra do autor de “Dom Casmurro” estão 
relacionados ao seu ceticismo e à crítica corrosiva e sarcástica da sociedade brasileira do 
seu tempo. Publicado entre outubro de 1881 e março de 1882, O alienista narra a trajetória 
de Simão Bacamarte, médico voltado para a pesquisa, entendimento e cura dos males do 
espírito. Tomando por base o fragmento selecionado, comente criticamente a visão de 
Machado de Assis sobre os postulados do pensamento positivista e da ideologia do 
progresso tão valorizados no fim do século XIX.  

   
6. (Ufrgs 2005)  Considere as afirmações a seguir, a respeito dos contos de Machado de Assis. 



 

 

 

I. Em o "Alienista", diante da rebelião contra a Casa Verde, Bacamarte explica com paciência 

ao povo os seus métodos e os desígnios da ciência, encerrando a polêmica. 

II. Em "Conto de Escola", o narrador, ao recordar o passado, contrasta a alegria das 

brincadeiras de rua com o castigo paterno e a opressão do ambiente escolar. 

III. Em "Um Homem Célebre", Pestana, já famoso por suas composições de sabor clássico, 

sonha em compor uma polca em homenagem aos liberais. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas I e III.    
e) I, II e III.    
   
7. (Pucsp 2003)  No conto "Um homem célebre", da obra VÁRIAS HISTÓRIAS, de Machado de 

Assis, há uma profunda investigação da alma humana que pode ser resumida na afirmação do 

narrador de que "o primeiro lugar na aldeia não contentava a este César, que continuava a 

preferir-lhe, não o segundo, mas o centésimo em Roma". Isso se justifica porque  

a) Romão Pires, exímio regente de orquestra, busca aquilo que não consegue alcançar.    
b) Pestana, exímio em sua atividade de compositor de polcas, não se satisfaz com a perfeição 

que atinge.    
c) Fortunato, dono de uma Casa de Saúde, diante da dor alheia sente um enorme prazer e a 

saboreia deliciosamente.    
d) Vilela, afamado advogado e marido de Rita, mata a mulher e o amante, acometido de 

indignação e furor.    
e) Inácio, jovem aprendiz de escritório, refugia-se no sonho/realidade, envolvido pelo objeto de 

sua obsessão amorosa.    
   
8. (Ufrgs 2001)  Leia o trecho abaixo, do conto "Um homem célebre". 

 

"A fama do Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polcas; 

mas o primeiro lugar da aldeia não contentava a este César, que continuava a preferir-lhe, não 

o segundo, mas o centésimo em Roma." 

 

Assinale a resposta correta, tendo em perspectiva o conto referido.  

a) O narrador insinua que Pestana aspira a compor uma obra clássica.    
b) A alusão metafórica a César aponta para o anseio de poder político da personagem.    
c) Preferir o centésimo lugar em Roma significa o desejo da personagem de residir naquela 

cidade.    
d) Ter obtido "o primeiro lugar entre os compositores de polcas" corresponde ao ideal artístico 

de Pestana.    
e) A identificação com César remete a uma sintonia de Pestana com os ideais imperialistas.    
   
9. (Upf 2016)  Sobre o conto “O alienista”, que integra os Contos definitivos, de Machado de 
Assis, apenas é incorreto afirmar que:  
a) apresenta um narrador onisciente neutro, que não emite juízos sobre o caráter e a ação das 

personagens.     
b) apresenta, como protagonista, o doutor Simão Bacamarte, hilariante caricatura de médico e 

de ditador científico.     
c) se aproxima, pela longa sequência de ações que expõe, da forma da novela.    
d) tem como desfecho o confinamento solitário e a morte do alienista, dentro do manicômio que 

fizera construir.    
e) se constitui como um ponto de interrogação acerca das fronteiras entre normalidade e 

loucura.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  



 

 

O trecho do conto Uns braços, de Machado de Assis, é base para responder às questões. 

 

 "Havia cinco semanas que ali morava, e a vida era sempre a mesma, sair de manhã 

com o Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao 

distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. (...) Cinco semanas de solidão, de trabalho 

sem gosto, longe da mãe e das irmãs; cinco semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou 

outra vez na rua; em casa, nada. 

 'Deixe estar, - pensou ele um dia - fujo daqui e não volto mais.' 

 Não foi; sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de D. Severina. Nunca vira 

outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitira encará-los logo 

abertamente, parece até que a princípio afastava os olhos, vexado. Encarou-os pouco a pouco, 

ao ver que eles não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No 

fim de três semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava 

toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do 

patrão, pela única paga de ver, três vezes por dia, o famoso par de braços. 

 Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede (não tinha ali outra 

cama), D. Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, 

desconfiou alguma cousa. Rejeitou a ideia logo, uma criança! Mas há ideias que são da família 

das moscas teimosas: por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha 

quinze anos; e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho 

de buço. Que admira que começasse a amar? E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi 

rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as 

distrações, e mais um incidente, e mais outro, tudo eram sintomas, e concluiu que sim."  

 

 
10. (Unifesp 2007)  Quando se diz, ao final do texto, que D. Severina "concluiu que sim", 

significa que ela reconheceu que  

a) deveria contar tudo a Borges.    
b) Inácio era um desastrado, de fato.    
c) estava enganada sobre o amor de Inácio.    
d) Inácio deveria ser advertido.    
e) Inácio começava a amá-la.    
   
11. (Unifesp 2007)  A expressão "um princípio de rascunho de buço" indica que o buço de 

Inácio  

a) mostrava-o homem formado.    
b) não podia ser visto.    
c) já estava bem evidente.    
d) era ainda incipiente.    
e) chamava muito a atenção.    
   
12. (Unifesp 2007)  Uma das características do Realismo é a introspecção psicológica. No 

conto, ela se manifesta, sobretudo,  

a) no comportamento grosseiro de Borges, que impõe medo a D. Severina e desperta ódio em 
Inácio.    

b) nas vivências interiores de Inácio e de D. Severina, que revelam seus sentimentos e 
conflitos.    

c) na forma solitária como Inácio se submete no trabalho com Borges, sem que pudesse estar 
com sua mãe e irmãs.    

d) nas reflexões de D. Severina, que vê Inácio como uma criança que merece carinho e não o 
silêncio e a reclusão.    

e) na forma como o contato é estabelecido entre as personagens, já que a falta de diálogo é 
uma constante em suas vidas.    

   
13. (Unifesp 2007)  No discurso indireto livre, há uma mistura das falas do narrador e da 

personagem, de tal modo que se torna difícil precisar os limites da fala de um e de outro. Esse 

tipo de discurso ocorre em  



 

 

a) No fim de três semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso.    
b) Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da ceia; ceava e ia dormir.    
c) "Deixe estar, - pensou ele um dia - fujo daqui e não volto mais."    
d) Que admira que começasse a amar? E não era ela bonita?    
e) Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos.    
   
14. (Ufrgs 2006)  No conto "Uns Braços", de Machado de Assis, o adolescente Inácio vive 

durante algum tempo na casa do "solicitador" Borges e de sua mulher D. Severina. O jovem, 

inicialmente atraído pelos braços da mulher, os quais observava durante as refeições, acaba se 

apaixonando. Severina percebe os sentimentos do rapaz e é tomada por emoções ambíguas. 

Num domingo em que Inácio adormecera na rede do quarto, e Borges se ausentara de casa, 

D. Severina não resiste à tentação e vai ao quarto do jovem. 

Assinale a alternativa que dá seguimento correto aos fatos referidos no acima.  

a) O jovem acorda com a aproximação de D. Severina e os dois se beijam.    
b) O jovem permanece dormindo, D. Severina chega junto à rede com a intenção de beijá-lo, 

mas se arrepende à última hora.    
c) Inácio sonha que D. Severina pega-lhe as mãos e dá-lhe um beijo na boca; aturdido, acorda 

repentinamente e vê que tudo não passou de um sonho.    
d) Quando está no quarto de Inácio, D. Severina é surpreendida pelo marido que retorna à 

casa e lhe exige explicações.    
e) D. Severina observa Inácio dormindo, aproxima-se da rede e beija-lhe a boca, no mesmo 

instante em que o jovem sonha que está beijando a mulher.    
 



 

 

 


