
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio  

Português 
Professor: Diogo Mendes 

 
Exercícios Dom Casmurro 

 
1. (FUVEST – 2008 - Adaptada) 
 
–                             
– Vim para isto mesmo. 
          agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que 
um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. (...) 
                                                                                          
                   -                                                                         
                                                                                  -          
                                                                                     a nada. 
–                               
– Nem eu digo que sejam de outro. 
–                                         
–                                                                                            
                                                                    -               
curiosidade natural. Parece curioso, isso parece, mas... 
–             -                                            
–                                                          
Quando eu referi a Escobar aquel                                                               
                                                                                                
                                                                          

Machado de Assis, Dom Casmurro. 
 
                                                                   Dom Casmurro        
                                                                                             
                                                                                                  
                                                                                       
                                          

(Adaptado de Roberto Schwarz, Duas meninas.) 
 
Na conversação apresentada                                                                    
                                                  
 
 
2. (FUVEST – 2007) Leia o último capítulo de Dom Casmurro                              
relacionadas.  
 
                            O RESTO? 
                                                                                        
                                                                                     
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                  -  -         
                                                                                            -   
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                                                                                          o 
da casca.  
                                                                                         
                                                                                            
                                                      -s             -                        
                                         

Machado de Assis, Dom Casmurro.  
 
Costuma-se reconhecer que o discurso do narrador de Dom Casmurro                           
                              escolares pelas quais ele passou: a de seminarista e a de 
bacharel em Direito. No texto,  
 
a) V                                                        -seminarista? Explique sucintamente.  
b) O                                                           acharel em Direito? Explique 
resumidamente.  
 
 
3. (UNICAMP – 2012)                                      Dom Casmurro, de Machado de 
Assis.  
 
                                                                                                   
                                                                               duo             
depois um trio, depois um quatuor...  
Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, 
quando leio algum                                                                           
                                                                                            
                                                                                                  
                                                                                           
sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no 
metal, e tudo marcha com uma alma imprevista.  
                                                                                                  
                                   

(Machado de Assis, Dom Casmurro                                           
 
a) Como a narrativa de Bento Santiago pode ser relacio                              
                                              
                                                                                          
 
 
4. (UNICAMP – 2011 – Adaptada) Entre Luz e Fusco 
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(Machado de Assis, Dom Casmurro                                       -196.)  
 
                                                            Dom Casmurro define a natureza 
da narrativa do romance?  
 
 
5. (UNICAMP – 2010) Leia o seguinte capítulo do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis:  
 
            
         
 
                                                                                              -
                               -                                                    
                                                                                                  
                                                                                 
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                               
                                                                                         
                                                                                            
os meus amores para lhe                                                                    
       -                                                          -                             
                                                                                 o; se ela 
duvidar, conto-lhe o que se passou outr                                
(Dom Casmurro, em Machado de Assis, Obra Completa em quatro volumes. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 2008: p. 975.)  
 
a)                                                                                    
             
b)                                                                                           
                                       
 


