
 
 

 

Corumbá,_____de________           de ____ Nota / Visto 
Aluno (a):  

 

 

Série:2ª série do Ensino Médio - Turma: A, B e C 

Professor (a): Gabrielly Sampaio 

Disciplina: Literatura 

ATIVIDADE DE LITERATURA-  “A Carteira” de Machado de Assis 
 

01 – Identifique o autor do conto e, em seguida, as características do narrador.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

02 – Observe que, o narrador de "A carteira" apresenta várias características das personagens, em especial de 

Honório. Primeiro, liste as personagens deste conto. Em seguida, diga o que ficamos sabendo a respeito de 

Honório.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

03 – Qual é o incidente que move o enredo do conto? Por quê?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

04 – O motivo "carteira achada na rua" aparece em muitas narrativas. Como justificar o interesse narrativo 

deste motivo?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

05 – Qual é o sentido da seguinte afirmação do narrador no quarto parágrafo?  

        "(...) mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias (...)."  
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

06 – O narrador nos diz que Gustavo, ao pegar a carteira, "olhou desconfiado para o amigo". E que este 

olhar "foi para Honório como um golpe de estilete; (...) era um triste prêmio". Com o desfecho do conto, 

percebemos que Honório estava interpretando a desconfiança de modo muito equivocado. Por quê?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

07 – Em que espaços se dão os eventos do conto? (Note que o espaço psicológico é ingrediente importante 

neste conto. É nele que se dá o embate de Honório consigo mesmo para saber o que faria com seu achado.)  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

08 – Quanto ao tempo, observe que o conto começa num "hoje" ("...Honório tem de pagar amanhã uma 

dívida..."), volta um pouco para o passado e retorna para o presente (os eventos que vão do encontro da carteira 

até o desfecho). Por que o narrador teve de voltar ao passado?  

_________________________________________________________________________________________ 

 

09 – A que se refere o narrador quando diz: "Parece que a necessidade ainda lhe deu uns dois empurrões, mas 

ele resistiu"?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Observação: Essa atividade deve ser anexada no caderno para ser avaliada posteriormente. 


