
 

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, aconteceu no Brasil uma grande reforma educacional, 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. 
 

Texto 1 
 

Capítulo IV 
UMA TEORIA NOVA 
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Ao 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. Todo 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. 
 
Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, se não alguma notícia da  
comitiva, e especialmente da mulher? Porque 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. Assim 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. Tão depressa ele o recebeu como abriu 
mão das drogas e voou à Casa Verde. 
Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada 
de circunspeção até o pescoço. 
 
– Estou muito contente, disse ele. 
– Notícias do nosso povo?, perguntou o boticário com a voz trêmula. 
 
O alienista fez um gesto magnífico, e respondeu: 
– Trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. Digo 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. 
 
Disse isto, e calou-se, para ruminar o pasmo do boticário. Depois 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. Os 
exemplos achou-os na história e em Itaguaí, mas, como um raro espírito que era, reconheceu o 
perigo de citar todos os casos de Itaguaí e refugiou-se na história. Assim, apontou com 
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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. E porque o 
boticário se admirasse de uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma 
coisa, e até acrescentou sentenciosamente: 
– A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a sério. 
– Gracioso, muito gracioso!, exclamou Crispim Soares levantando as mãos ao céu. 
 
Quanto 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; declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era “caso de matraca”. 
Esta expressão não tem equivalente no estilo moderno. Naquele 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. 
Eis em que consistia este segundo uso. Contratava-se um homem, por um ou mais 
dias, para andar as ruas do povoado, com uma matraca na mão. 
De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente, e 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. E 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. Verdade, 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. 
 
– 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 
chegava 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? 
Sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, 
em que o desdém vinha casado à comiseração; 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. 

 
 
 
O “Soneto XIII” de Via-Láctea, coleção publicada em 1888 no livro Poesias, é o texto mais famoso da antologia, obra de 
estreia do poeta Olavo Bilac. O texto, cuidadosamente ritmado, suas rimas e a escolha da forma fixa revelam rigor 
formal e estilístico caros ao movimento parnasiano; o tema do poema, no entanto, entra em colisão com o tema da 
literatura típica do movimento, tal como concebido no continente europeu. 
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Texto 2 
 

XIII 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto… 
E conversamos toda a noite, enquanto 
A Via-Láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 
Inda as procuro pelo céu deserto. 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo?" 
E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas.” 
 

BILAC, Olavo. Antologia: Poesias. Martin Claret, 2002. pp. 37-55. Via-Láctea. Disponível em: <http://www. 
dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000289.pdf>. Acesso em: 19/08/2019. 

 
 
 

Quanto aos textos apresentados, assinale a afirmativa que apresenta uma incorreção. 
 
(A) O dois textos lidam com a oposição sanidade versus loucura. 
(B) Os dois textos pertencem ao mesmo movimento literário. 
(C) O Texto 1 elabora uma crítica ácida ao cientificismo e, por extensão, à psiquiatria da época, enquanto o Texto 2, 

embora faça uma apologia à capacidade de amar que pode ser julgada insanidade mental, o faz de forma 
descompromissada em relação à ciência e ao cientificismo em voga na literatura do século XIX. 

(D) Uma leitura possível do Texto 1 é a análise da relação entre o poder estabelecido e o saber técnico-científico, 
enquanto que o Texto 2 pode ser lido como uma singela ode ao amor. 

(E) A forma fechada do Texto 2 é representativa de um ideal de perfeição formal; o Texto 1 se debruça sobre a questão 
da vaidade e da manipulação da verdade. 

 
Comentário: 
 
Os textos não pertencem ao mesmo movimento literário, visto que o de Machado de Assis é associado ao Realismo e o de Olavo 
Bilac, ao Parnasianismo, embora apresente inclinações românticas em relação ao tema. 
 
Alternativa B 
 
 
 

Sobre os Textos 1 e 2, analise as afirmações abaixo: 
I. Os dois textos abordam tipos de estados alterados de consciência que se contrapõem à experiência da vida 

cotidiana. 
II. Ambos os textos fazem uma apologia à loucura, segundo a qual a condição de insanidade pode revelar as mazelas 

morais da sociedade e da cultura. 
III. Ambos estabelecem a apologia da razão compreendida como a faculdade superior do homem. 
IV. Os dois textos realizam uma crítica ao cientificismo que considera a possibilidade de estabelecer uma linha de 

fronteira entre a sanidade e a loucura. 
 
Em relação às afirmações, está(ão) correta(s): 
(A) apenas a afirmação I. 
(B) apenas a afirmação II. 
(C) apenas as afirmações I e III. 
(D) apenas as afirmações II e IV. 
(E) todas as afirmações estão corretas. 
 
Comentário: 
 
Os textos 1 e 2 abordam estados alterados de consciência que se contrapõem à experiência da vida cotidiana, porém, não há 
apologia à loucura no poema, apesar de retratar a subjetividade amorosa e de o eu-lírico ser considerado “louco” por “conversar com 
as estrelas”. Não há crítica ao cientificismo no texto de Bilac. Assim, observa-se que apenas a afirmação l está correta. 

 
Alternativa A 
 
 
 

Q u e s t ã o  0 1  

Q u e s t ã o  02  
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Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, bacamarte é uma “antiga arma de fogo de cano largo e capa 
campânula” (HOUAISS, A. VILLAR, M. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 1. ed. - Rio de Janeiro: Objetiva, 2009). 
A escolha do nome da personagem central da trama do conto O Alienista antecipa 
 
(A) a pressa por diagnosticar, causando confusão entre ciência e cientificismo; verdade e vaidade. 
(B) a dissociação entre política, psiquiatria e poder que se revela no desenrolar do texto. 
(C) o fato de que, em medicina, a prevenção é mais importante que a intervenção posterior à doença. 
(D) a preocupação do médico com o bem-estar de seus pacientes. 
(E) a preocupação do médico em manter a população de Itaguaí em segurança e estado de felicidade, já que os 

loucos representam um perigo para a sociedade. 
 
Comentário: 
 
A escolha do sobrenome Bacamarte alude à pressa e à rapidez da personagem, já que o protagonista mudava suas ideias e critérios 
sucessiva e apressadamente em relação ao diagnóstico de seus pacientes, movido pela vaidade e pelo poder. Nesse sentido, verifica-
se a desordem entre ciência e cientificismo, verdade e vaidade, conforme afirmado na alternativa A. 
 
Alternativa A 
 
 
 

“– Trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. Digo 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.” (Texto 1, linhas 24 a 28.) 
 
À luz da gramática normativa, considere as seguintes afirmações: 
I. O travessão utilizado em “– Trata-se de coisa mais alta [...]” especifica a mudança de interlocutor no diálogo. 
II. As vírgulas empregadas em “A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora [...]” podem ser substituídas por 

travessões, sem prejuízo para a correção. 
III. No trecho “[...] nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma investigação constante.”, as vírgulas são 

empregadas com a finalidade de isolar o termo de valor explicativo. 
 
Em relação às afirmações, está(ão) correta(s): 
(A) apenas a afirmação I. 
(B) apenas a afirmação II. 
(C) apenas as afirmações I e II. 
(D) apenas as afirmações I e III. 
(E) todas as afirmações estão corretas. 
 
Comentário: 
 
Na afirmativa lll, as vírgulas são utilizadas para isolar o vocativo, que corresponde a uma interpelação/invocação, não a uma 
explicação. Portanto, apenas a l e a ll estão corretas. 
 
Alternativa C 
 
 
 
 

Com a finalidade de preservar a coerência e a correção gramatical do texto, constata-se, no trecho abaixo, o uso de um 
elemento coesivo cuja função é anafórica. “Assim se explicam os monólogos que ele 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.” 
(Texto 1, linhas 12 a 15.) 
 
Podemos afirmar que o vocábulo “te” em negrito faz referência ao(à) 
(A) Dr. Bacamarte. 
(B) leitor. 
(C) boticário. 
(D) D. Evarista. 
(E) Vigário Lopes. 

Q u e s t ã o  0 3  

Q u e s t ã o  0 4  

Q u e s t ã o  0 5  
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Comentário: 
 
No trecho, o autor coloca entre aspas o que corresponde ao monólogo de Crispim Soares, o que pode ser comprovado pela frase que 
o antecipa: “Assim se explicam os monólogos que fazia agora, e que os fâmulos lhe ouviam muita vez”. Por isso, o “te” se refere ao 
próprio boticário.  
 
Alternativa C 
 
 
 

No Texto 1, o alienista Simão Bacamarte é descrito como um estudioso que disfarça, sob a aparência de humildade 
diante dos desafios do saber científico, a convicção da superioridade do cientista em relação às outras pessoas. Assinale 
o trecho que condiz com essa afirmativa. 
 
(A) “Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, 

conversando as gentes.” (Linhas 3 e 4.) 
(B) “Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia; nem a ciência é outra coisa, Sr. 

Soares, senão uma investigação constante.” (Linhas 24 a 26.) 
(C) “Depois explicou compridamente a sua ideia.” (Linhas 29 e 30.) 
(D) “– A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a sério.” (Linha 39.) 
(E) “Sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém vinha 

casado à comiseração; mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias entranhas.” (Linhas 77 a 79.) 
 
Comentário: 
 
O autor demonstra a convicção de superioridade de Bacamarte no trecho em que este “segura o riso” diante da fala de Vigário Lopes. 
Apesar do desdém, o protagonista consegue manter sua imagem de humilde, pois não expõe sua opinião, o que fica claro em 
“nenhuma palavra saiu de suas egrégias entranhas”. 
 
Alternativa E 
 
 
 

O vocábulo comiseração (Texto 1, linha 78) se aproxima semanticamente de 
(A) brandura. 
(B) entusiasmo. 
(C) indulgência. 
(D) indiferença. 
(E) solidariedade. 
 
Comentário: 
 
O termo “comiseração” significa sentimento de piedade para com a infelicidade alheia; compaixão; misericórdia. Portanto, a 
alternativa em que o termo se aproxima semanticamente desse conceito é a E, solidariedade. 
 
Alternativa E 
 
 
 

“Quanto 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, declarou-a sublime e verdadeira, e 
acrescentou que era ‘caso de matraca’.” (Texto 1, linhas 41 a 43.) 
 
Assinale a alternativa na qual o(s) vocábulo(s) acentuado(s) recebe(m) o acento gráfico com base na mesma justificativa 
gramatical utilizada na palavra em destaque: 
(A) “Ao passo que D. Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro [...]” (Linha 1.) 
(B) “Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas [...]” (Linhas 10 e 11.) 
(C) “Disse isto, e calou-se, para ruminar o pasmo do boticário.” (Linha 29.) 
(D) “[...] reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí.” (Linhas 32 e 33.) 
(E) “[...] chegava a entendê-la, que era uma obra absurda [...]” (Linha 72.) 
 
 
 

Q u e s t ã o  0 6  

Q u e s t ã o  0 7  

Q u e s t ã o  0 8  
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Comentário: 
 
O termo “além” é uma oxítona terminada em “em”; logo, deve ser acentuado. “Lágrimas” e “tópicos” são palavras proparoxítonas; 
“boticário”, paroxítona terminada em ditongo; e “Itaguaí” é uma oxítona terminada em "i" tônico formando hiato com a vogal anterior 
e sozinho na sílaba. “Entendê-la” é uma oxítona terminada em “e” e se encaixa na mesma regra da palavra do enunciado, visto que o 
“em” é um dígrafo que desempenha a função da vogal nasal / / em “além”. 
 
Alternativa E 
 
 
 

“Contratava-se um homem, por um ou mais dias, para andar as ruas do povoado, com uma matraca na mão. 
[...] um dos vereadores [...] desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos, e aliás, nunca 
domesticara um desses bichos; mas tinha o cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas 
que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador; afirmação perfeitamente falsa, mas 
só devido à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o 
desprezo do nosso século.” (Texto 1, linhas 48 a 60.) 
 
Considerando o trecho acima, analise as seguintes afirmações: 
I. O trecho “E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador;’’ 

(linhas 57 e 58) produz o efeito do humor por descrever uma situação absurda, que, no entanto, foi considerada 
pelas pessoas como verdadeira. 

II. No texto, a matraca foi retratada como uma forma segura e confiável de comunicação segundo a percepção da 
população da cidade de Itaguaí. 

III. A frase “Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século.’’ 
(linhas 59 e 60) exprime a concordância implícita do narrador com o menosprezo pelo uso da matraca. 

 
Em relação às afirmações, está(ão) correta(s): 
(A) apenas a afirmação I. 
(B) apenas a afirmação II. 
(C) apenas as afirmações I e III. 
(D) apenas as afirmações II e III. 
(E) todas as afirmações estão corretas. 
 
Comentário: 
 
Todas as afirmações estão corretas, visto que fica claro que a população confia na matraca como veículo de informação quando as 
pessoas acreditam na notícia absurda das cascavéis dançando no peito do vereador (afirmativas I e II). Além disso, o autor permite ao 
leitor entender que está ironizando a matraca e, assim, demonstra não concordar com o uso desse meio. 
 
Alternativa E 
 
 
 

“Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa [...]” 
(Texto 1, linhas 46 e 47.) 
“[...], para andar as ruas do povoado, com uma matraca na mão.” (Texto 1, linha 51.) 
Acerca da etimologia dos vocábulos em negrito, é sabido que são cognatos. Considerando essa afirmativa, assinale a 
alternativa em que uma das palavras tem origem distinta das demais. 
(A) viver – vida – vidente 
(B) legislar – ilegal – legislativo 
(C) ler – leitura – literatura 
(D) alguém – algo – algum 
(E) desnaturado – naturalização – sobrenatural 
 
Comentário: 
 
No grupo de palavras dessa alternativa, o prefixo vid- de “vidente” tem como origem a palavra latina “uidens”, relacionada ao verbo 
“ver”, logo, refere-se a “visão”, diferentemente do prefixo de “viver” e de “vida”, que são, de fato, cognatas. 
 
Alternativa A 
 
 
 

Q u e s t ã o  0 9  

Q u e s t ã o  1 0  
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Atente para as afirmações referentes ao Texto 1: 
I. “Assim se explicam os monólogos que ele fazia agora” (linha 13). 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’” (linha 43). 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, [...]” (linhas 50 e 51). 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. 
 
Comentário: 
 
O pronome relativo “cujo” só é utilizado quando se indica posse, ou seja, se algo pertence a alguém, portanto, a alternativa l está 
incorreta. O “que”, nesse contexto, poderia ser substituído por “os quais”, já que retoma “monólogos”. 
 
Alternativa E 
 
 
 

“Todo 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.” 
(Texto 1, linhas 3 a 5.) 
 
Assinale a opção em que o vocábulo em negrito nos fragmentos a seguir exerce a mesma função sintática das palavras 
destacadas no trecho acima: 
 
(A) “Tão depressa ele o recebeu como abriu mão das drogas e voou à casa verde.” (Texto 1, linhas 17 e 18.) 
(B) “– Notícias do nosso povo?, perguntou o boticário com a voz trêmula.” (Texto 1, linha 22.) 
(C) “Disse isto, e calou-se, para ruminar o pasmo do boticário.” (Texto 1, linha 29.) 
(D) “E porque o boticário se admirasse de uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa, 

[...]” (Texto 1, linhas 36 a 38.) 
(E) “– Sempre haverá tempo de a dar à matraca, concluiu ele.” (Texto 1, linha 65.) 
 
Comentário: 
 
Em “conversando as gentes, sobre trinta mil assuntos, e virgulando as falas”, os termos “gentes” e “falas” exercem a função de objeto 
direto, assim como o termo “pasmo”, presente na alternativa C. 
 
Alternativa C 
 
 
 

“Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí mas, como um raro espírito que era, reconheceu 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.” (Texto 1, linhas 31 a 36.) 
 
O adjetivo “raro”, destacado no texto acima, 
(A) expressa a atitude de benevolência que é atribuída a Simão Bacamarte pelo narrador. 
(B) revela a atitude de imodéstia que é atribuída a Simão Bacamarte pelo narrador. 
(C) exprime a atitude de humildade que é atribuída a Simão Bacamarte pelo narrador. 
(D) remete à atitude de generosidade que é atribuída a Simão Bacamarte pelo narrador. 
(E) estabelece a atitude de ganância que é atribuída a Simão Bacamarte pelo narrador. 
 
Comentário: 
Bacamarte se considera o único cérebro bem organizado de Itaguaí e demonstra dificuldade em esconder sua vaidade e sua “fome” 
de poder. Por isso, fica evidente, no trecho destacado, que o autor utiliza o termo “raro” de forma irônica, com a intenção de 
denunciar a falta de modéstia do protagonista. 
Alternativa B 
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“Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspeção até o 
pescoço.” (Texto 1, linhas 19 e 20.) 
 
A figura de linguagem construída no trecho em negrito é a(o) 
(A) ambiguidade. 
(B) apóstrofe. 
(C) sinestesia. 
(D) personificação. 
(E) hipérbato. 
 
Comentário: 
 
A figura de linguagem presente no trecho é a personificação, já que o autor atribui sentimento humano (circunspeção: cautela, 
cuidado) a elemento inanimado (alegria).  
 
Alternativa D 
 
 
 
 

“Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, se não alguma notícia da comitiva, e especialmente da 
mulher? Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele os cronistas;” (Texto 1, linhas 9 a 11.) 
 
A oração “visto insistirem nele os cronistas’’ 
 
(A) evidencia que o narrador inventou completamente a história do alienista. 
(B) indica que o autor, Machado de Assis, baseou-se em cronistas da época para elaborar o conto O Alienista. 
(C) anuncia que os temores de Crispim foram abordados de forma superficial pelos cronistas. 
(D) mostra que o narrador do conto se baseou nas crônicas da cidade de Itaguaí para contar a história de Simão 

Bacamarte. 
(E) revela que o conto O Alienista se encontra nas crônicas de época de Itaguaí. 
 
Comentário: 
 
O trecho destacado revela que o narrador do conto recorre aos relatos dos cronistas de Itaguaí para contar a história de Simão 
Bacamarte. 
 
Alternativa D     
 
 
 

A palavra “pois”, usada em “Pois só quem ama pode ter ouvido” (Texto 2, verso 13), 
 
(A) exprime a consequência dos hábitos cotidianos do poeta de ouvir e entender estrelas. 
(B) tem uma função de justificação das razões pelas quais o poeta é capaz de ouvir e entender estrelas. 
(C) traz em si uma ideia de contraponto ao enlevo poético descrito no poema. 
(D) expressa a ideia da finalidade primeira do poeta enamorado, que é ouvir e entender estrelas. 
(E) estabelece a ideia de alternância, mas sem relação de equivalência nos versos do texto. 
 
Comentário: 
 
Em “[...] Amai para entendê-las!/Pois só quem ama pode ter ouvido/ Capaz de ouvir e de entender estrelas”, a conjunção “pois” inicia 
uma oração coordenada sindética explicativa, portanto, tem o sentido de justificativa. 
 
Alternativa B   
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Dentre as afirmações abaixo, assinale a que é falsa em relação ao Texto 2. 
 
(A) Há uma nítida despreocupação quanto à perda de razão por parte da voz poética que, inclusive, abre as janelas 

para melhor “conversar com as estrelas”. 
(B) É possível falar em um movimento argumentativo no soneto que se desenvolve em forma de diálogo com um 

hipotético interlocutor e conclui que só os que amam são capazes de realizar a proeza descrita. 
(C) A luz do dia é recebida com tristeza pela voz poética, o que deixa ver a valorização da capacidade de entender as 

estrelas e, consequentemente, seu apreço pelo estado de enamoramento. 
(D) São versos que se eternizam pelo tema escolhido, o amor, mote universal e atemporal. 
(E) A invisibilidade do ser amado, que sequer é nomeado, tampouco caracterizado fisicamente, é uma das 

características mais marcantes do movimento romântico, ao qual o soneto está filiado, de acordo com a 
periodização literária. 

 
Comentário: 
 
O poema de Olavo Bilac está associado ao Parnasianismo, não ao Romantismo, apesar de uma postura mais intimista e subjetiva. 
Portanto, a alternativa E está incorreta. 
 
Alternativa E   
 
 
 
 

“Direis agora: ‘Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo?’” (Texto 2, versos 9 a 11) 
 
No trecho acima é empregado o chamado discurso direto. Isso se confirma pelo(a) 
 
(A) uso de dois pontos e de formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo e no pretérito mais-que-perfeito do 

indicativo. 
(B) intenção de uso de uma linguagem coloquial, própria da vida cotidiana. 
(C) utilização do vocativo e de pontos de exclamação para exprimir a ideia de um diálogo em curso. 
(D) utilização de aspas no intuito de marcar a narração em 3ª pessoa. 
(E) intenção de identificar o leitor como interlocutor do poeta, para quem é extravagante o sentimento de encantamento 

poético evidenciado no poema. 
 
Comentário: 
 
Apesar de o discurso direto poder ser vinculado ao uso de dois-pontos e de aspas, o trecho não apresenta verbos no pretérito nem tem 
a intenção de utilizar linguagem coloquial, como afirmado nas alternativas A, B e D (em que a intenção não é marcar o discurso em 
3ª pessoa). Além disso, exclamações não são indicativos de discurso direto, por isso, a C também não é verdadeira. A alternativa E 
está correta, já que o autor utiliza a 2ª pessoa do discurso para se dirigir diretamente ao interlocutor. 
 
Alternativa E 
 
 
 

O vocábulo afim ao campo semântico da palavra “espanto”, empregada em “E abro as janelas, pálido de espanto…” 
(Texto 2, verso 4), é 
 
(A) desequilíbrio. 
(B) tristeza. 
(C) euforia. 
(D) admiração. 
(E) distração. 
 
Comentário: 
 
Espanto, no dicionário, é conceituado da seguinte maneira: 
 
es.pan.to 
Nome masculino 
1. ato ou efeito de espantar ou espantar-se. 
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2. medo excessivo. 
3. assombro; pasmo; surpresa. 
4. perturbação; desassossego. 
5. maravilha. 
 
Assim, verifica-se que a palavra “admiração” é a única que se aproxima dessa definição. 
 
Alternativa D   
 
 
 

É correto afirmar que a ideia principal do Texto 2 
 
(A) sustenta que a atividade poética é a única forma de realizar uma compreensão subjetiva do mundo e da existência. 
(B) expressa a concepção segundo a qual o sentimento amoroso pode ensejar uma atitude de contemplação e êxtase 

diante da realidade. 
(C) constrói um diálogo hipotético entre o poeta e alguém para evidenciar uma forma religiosa de experiência pessoal. 
(D) revela a atitude de sagacidade e de lucidez necessárias ao fazer poético. 
(E) exprime o ponto de vista de valorização do bom senso próprio da vida cotidiana. 
 
Comentário: 
 
No poema, o eu lírico expõe a ideia de que, quando se ama, é fácil ter uma "atitude de contemplação e êxtase diante da realidade”, 
no caso do texto, especificamente, perante as estrelas. Isso fica evidente em “E eu vos direi: "Amai para entendê-las! / Pois só quem 
ama pode ter ouvido/Capaz de ouvir e de entender estrelas”. 
 
Alternativa B 
 
 
 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
“Contratava-se um homem, por um ou mais dias, para andar as ruas do povoado, com uma matraca na mão. 
[...] um dos vereadores [...] desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos, e aliás, nunca 
domesticara um desses bichos; mas tinha o cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas 
que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador; afirmação perfeitamente falsa, mas 
só devido à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o 
desprezo do nosso século.” (Texto 1, linhas 48 a 60.) 
 
Sabemos que a boa informação é fundamental para que possamos atingir grandes objetivos, sejam eles o sucesso 
acadêmico-profissional, sejam as decisões mais cotidianas que pedem nossa avaliação diária, isto é, o pleno exercício 
da cidadania. Apesar de julgarmos as fake news algo dos tempos atuais, aprendemos, com o texto machadiano, que a 
invenção de “verdades” é coisa antiga e humana, e não uma mera produção que se inicia com o advento das chamadas 
redes sociais, como irrefletidamente somos levados a acreditar. Considerando a fina ironia machadiana sobre a 
produção de “verdades” apresentada no capítulo IV de O Alienista transcrito nesta prova, redija um texto dissertativo-
argumentativo sobre a relação entre informação e liberdade de escolha. 
 
Em sua escrita, atente para as seguintes considerações: 
1. privilegie a norma culta da língua portuguesa. Eventuais equívocos morfossintáticos, erros de regência, 

concordância, coesão e coerência, bem como desvios da grafia vigente e a não observância das regras de 
acentuação serão penalizados; 

2. seu texto deverá ter entre 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) linhas escritas à tinta azul ou preta. 
 
Comentário: 
 

A prova de Redação da 2º fase do vestibular do Instituto Militar de Engenharia (IME) propôs aos candidatos uma discussão, por 
meio de um texto dissertativo-argumentativo, sobre “A relação entre informação e liberdade de escolha”. Dessa maneira, seria 
interessante discorrer, ao longo do texto, acerca da existência dessa relação ou da falta dela.  

 
Nesse contexto, em relação à estrutura da redação, o candidato deveria elaborar um texto dissertativo-argumentativo, o qual 

pressupõe uma estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, em primeiro lugar, é necessária a 
apresentação da tese, isto é, o posicionamento do candidato em relação ao tema, portanto, é imprescindível que o candidato opine 
sobre a permanência dessa relação como forma positiva ou negativa, o que poderá gerar efeitos para a liberdade de escolha. Como 
uma ideia de contextualização, o candidato poderia utilizar a história, afinal períodos como Revolução Francesa, em que a liberdade, 
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um dos lemas principais do liberalismo, pode estar relacionada à importância da liberdade de escolha, direito, de fato, exigido em 
1789, afinal, nesse momento, a liberdade foi valorizada.  

 
No desenvolvimento, o candidato deveria apresentar uma argumentação que defendesse o tema e reforçasse essa relação. 

Diante disso, poderiam ser usadas diversas estratégias argumentativas como forma de defesa do argumento. São algumas:  
 

• Contra-argumentação: posicionamento acerca da falta de relação entre informação e liberdade de escolha, afinal a informação, 
atualmente, gera comércio e, por isso, é facilmente manipulada pelos grandes veículos de comunicação. Como forma de 
legitimação do argumento, a Segunda Guerra Mundial marca o período do uso da mídia, veículo da informação, como forma de 
manipular os indivíduos, afetando, assim, a liberdade de escolha deles. Já ao analisar o contexto atual, a divulgação das notícias 
falsas afeta diversos setores sociais e impede a concretização da liberdade de escolha do indivíduo.  

• Causa e consequência: a falha na relação da informação afeta diretamente a liberdade de escolha do indivíduo, uma vez que 
este é usado como um “fantoche” social, pois, além de ter seu direito corrompido, sofre com as mentiras impostas pelo meio 
social. Como forma de legitimação do argumento, o personagem Fernando Seixas, do livro Senhora, de José de Alencar, usufruía 
da mentira como forma de inclusão social, haja vista que ele não possuía o mesmo benefício econômico dos outros personagens, 
mas se incluía nesse meio com o intuito de conquistar um bom casamento. Desse modo, a mentira, como forma de inclusão 
social, possibilitou a Fernando boas conquistas. Diante disso, semelhante à ficção, a mentira usada como forma de informação 
possibilitará boas conquistas para os grandes veículos de comunicação, no entanto, afetará a liberdade de escolha dos 
indivíduos, assim como foi para Aurélia Camargo na ficção de Alencar. 

• Aspecto positivo: posicionamento acerca da existência da relação entre informação e liberdade de escolha como uma garantia de 
um direito do cidadão. Nesse contexto, baseado no pensamento do filósofo Confúcio, “mantenha a fidelidade e a sinceridade 
como princípios básicos”, reforça-se a necessidade de manter-se fiel em relação às informações, afinal, por meio delas, será 
possível o indivíduo adquirir a sua própria escolha, independentemente do âmbito social.  

Por fim, na conclusão o candidato poderia retomar as ideias mencionadas ao longo do texto de forma coerente e respeitando o 
projeto de texto. Desse modo, a permanência de mentiras, assim como mencionada no texto-base da avaliação do IME, não é algo 
recente nas relações humanas, inclusive, é usada como forma de manipulação, afetando, assim, a liberdade de escolha, seja na obra 
ficcional de Machado ou na realidade brasileira.  
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