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Questão

Resposta
Vertente: conceptismo.
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O poeta estabelece um jogo entre os conceitos de mentira e verdade por meio de um raciocínio lógico,
mostrando as consequências da opção pela verdade.
Uma das respostas:
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• O mentir traz consigo tanta mentira, tanta utilidade nesta cidade.
• O mentir nesta cidade traz consigo tanta mentira, tanta utilidade.
O hipérbato produz a rima.
Falas de Natividade:
“– Pois você não vê, Agostinho; estas palavras têm sentido republicano,”
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“– Mas, Agostinho, isto pode fazer mal à carreira do rapaz; o imperador pode ser que não goste...”
O discurso de Paulo não diferia muito do que os liberais diziam em 1848.
Orações: supô-los excelentes / consultar pessoas.
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O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, ou, se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que a aceitam, e crer nelas.
Voz passiva.
A preocupação de Natividade eram as palavras a serem cortadas e não quem as cortaria.
Crítica: A troca de papéis sugere que não há uma oposição nítida entre os discursos monarquista e
republicano.
Relação de consequência.
Fragmento:
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“– O telegrama da Chefia de Polícia não esclarece nada sobre a nacionalidade do delinquente,
sua aparência, idade e quais os crimes que cometeu. Diz tratar-se de elemento altamente
perigoso, identificável pelo mau hábito de fazer perguntas e que estaria hoje neste lugar.”
Crítica: De modo geral, a sociedade não aceita questionamentos, por considerá-los perigosos.
Em (1), as ladeiras poderiam conduzi-lo, ou não, ao povoado.
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Em (2), as ladeiras o conduziam ao povoado necessariamente.
Na construção que o conduziriam ao povoado, o emprego do futuro do pretérito exprime a incerteza
explorada na narrativa quanto à chegada de Cariba ao povoado.
Presente do indicativo.
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Efeito: o emprego dos verbos no presente do indicativo traz para a narrativa a ideia de permanência,
em consonância com o fato de Cariba continuar preso sem nenhuma perspectiva de mudança.
Em (1), Cariba foi e ainda é o único a fazer perguntas no povoado.
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Em (2), fica implícito que houve um tempo em que outras pessoas também faziam perguntas.
A primeira construção indica o real motivo da prisão de Cariba: ele é o único a fazer perguntas
naquele povoado.

