
 

 

Língua Portuguesa II
auLa 07:

REALISMO I E II – ROMANCES E 
CONTOS MACHADIANOS
eXerCíCIos De FIXaÇÃo

semestraL
VOLUME 2

OSG.: 101846/16

01. A teoria do Humanitismo (Humanitas, em Latim), concebida por Quincas Borba, afirma que a vida é uma grande felicidade.  
Considerando-se que tudo se originou de uma mesma substância, “humanitas“, e que o homem é a forma “mais consumada de 
humanitas“, o movimento de todas as coisas na natureza só pode ter por objetivo maior a preservação do homem. Desse modo, não 
existe morte. A morte de uns é a necessidade, uma espécie de princípio corretivo da natureza, para selecionar os mais aptos para a 
vida, isto é, os mais fortes. Nessa ordem de ideais, a teoria de Quincas Borba é um grande pastiche, transpondo para o nível sociológico 
a Teoria da Evolução de Darwin. Sua teoria, em suma, é uma tentativa de justificar o darwinismo social.

Resposta: E

02. Como Brás Cubas viveu entre 1805 e 1869, sua adolescência transcorreu no período da Independência. Sua família, por sua 
vez, adquiriu grande fortuna explorando o trabalho escravo, e ele mesmo se vangloria, à beira da morte, de nunca ter precisado 
“ganhar o pão com o suor do próprio rosto“. Em Quincas Borba, Rubião se transfere de Barbacena para o Rio de Janeiro, 
após receber a herança do amigo. Na capital, mergulha no mundo da alta sociedade e se deixa levar por falsas adulações.  
No processo de manipulação de que é vítima, é explorado, sobretudo pelo casal Sofia e Cristiano de Almeida e Palha, com o qual 
funda uma sociedade, passando a investir em vários negócios, os quais ilustram o surgimento de uma nova classe comercial. 
A Abolição (1888) e Proclomação da República (1889) são acontecimentos que ocorrem quase simultaneamente e que pouco 
mudam, efetivamente, a condição de muitos ex-escravos. Aliás, após a Abolição, muitos imploravam aos seus ex-senhores para 
permanecerem empregados nas casas em que viviam. Essa realidade está retratada nos dois últimos romances machadianos, 
Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908).

Resposta: C

03. A fase madura de Machado de Assis se insere na estética do Realismo. As relações sociais geram conflitos de interesses, diante 
dos quais o homem cria diversas máscaras. Machado está preocupado em analisar esses conflitos humanos tanto no ponto de 
vista da psicologia como da ética. Suas personagens são submetidas a uma investigação por parte do autor, que está procurando 
o mínimo escondido que revele vastidões interiores. Intenções secretas, olhares dissimulados não escapam despercebidos. 
Observação: A alternativa A não é totalmente descartável, pois “os impulsos doentios e as atitudes criminosas“, apesar de não 
serem temas predominantes, estão presentes em alguns contos e em algumas passagens de seus romances.

Resposta: B

04. O conto A Cartomante, de Machado de Assis, mostra a visão objetiva e pessimista da vida, do mundo e das pessoas  
(abolição do “final feliz” muito comum no desfecho de romances românticos). O autor faz uma análise psicológica das contradições 
humanas na criação de personagens imprevisíveis, jogando com insinuações em que se misturam a ingenuidade e malícia, sinceridade 
e hipocrisia. Machado utiliza-se em A Cartomante de frases sintéticas e construção de expressões irônicas para uma crítica humorada 
das situações humanas, das relações entre os personagens e seus padrões de comportamento (portanto, não defende a relações 
familiares e valores morais, como faziam os autores românticos). A sua linguagem é sóbria, sem arcaísmos, entretanto não despreza 
os detalhes necessários a uma análise profunda da psicologia humana, mas sem o cientificismo. O conto em exame revela ainda a 
degradação dos valores morais, sem o saudosismo nem a exaltação nacionalista que caracterizavam o período romântico. O enredo 
do conto inclui o tema do triângulo amoroso e do adultério, já presente em Memórias Póstumas de Brás Cubas (Brás Cubas, Virgília 
e Lobo Neves). Os amigos de infância Camilo e Vilela, depois de longos anos de distância, reencontram-se. Vilela casara-se com Rita, 
que mais tarde seria apresentada ao amigo, com quem passa a viver um caso amoroso. O resto é paixão, adultério e morte.

Resposta: D

05. Segundo a passagem de A Cartomante, em exame, o personagem Camilo, que mantinha caso amoroso com a esposa (Rita) do 
amigo Vilela, não queria arrancar as ilusões da amante diante da superstição (consultar uma cartomante). Em criança, ele também 
fora supersticioso, o que foi além dessa fase da vida. Logo, não se sustenta a afirmação de que desprezasse superstições, nem de que 
negasse qualquer fé, durante a infância. Também não se sustenta a afirmação de que negava qualquer envolvimento com religião, pois 
no trecho do conto o termo religião foi usado no sentido de crença, e não de organização religiosa. A atitude de Camilo, já adulto, 
diante do mistério ou desconhecido, foi de indiferença, como revelou o seu gesto de levantar os ombros.

Resposta: C
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