
 

 

Língua Portuguesa II
auLa 07:

REALISMO I E II – ROMANCES E 
CONTOS MACHADIANOS

eXerCíCIos ProPostos
semestraL

VOLUME 3

OSG.: 101846/16

01. A questão requer a identificação de dois movimentos literários a partir das obras que os introduziram na literatura brasileira. Portanto, 
cabia ao candidato conhecer a história da Literatura e as diferenças conceituais entre Realismo e Naturalismo. Essas duas escolas 
literárias surgem no Brasil a partir da publicação, em 1881, das duas obras mencionadas no comando da questão: Memórias Póstumas 
de Brás Cubas, de Machado de Assis, e O Mulato, de Aluísio Azevedo.

Resposta: E

02. Quincas Borba fora colega de infância de Brás Cubas e reencontra-o duas vezes depois de adultos; a primeira, vivendo como mendigo; 
a segunda, depois de ter recebido herança em Minas, episódio em que lhe expõe os princípios do Humanitismo, filosofia que criara.

Resposta: C

03. 
A) É verdadeira porque o romance dá a entender certa unidade entre a Capitu da adolescência e a da maturidade.
B) É falsa porque o narrador não demonstra intenção de perdoar à ex-mulher.
C) É falsa porque Bentinho pensa mesmo ter sido traído.
D) É falsa pelo mesmo motivo da alternativa C.
E) É falsa porque Capitu nunca teve um caso com Quincas Borba, o filósofo.

04. Rubião, ao receber a herança do amigo Quincas Borba, transfere-se para o Rio de Janeiro. Aí instalado, é apresentado pelo casal 
Sofia e Cristiano Palha (que, aliás, conhecera na viagem de Barbacena para o Rio) à alta roda da sociedade. Dr. Camacho, Freitas e 
Carlos Maria se tornarão alguns dos convivas de Rubião. Todos, como o casal, estão, na verdade, interessados apenas na fortuna do 
ingênuo novo rico. Vaidades antigas, e que sempre estiveram latentes, reacendem-se e Rubião mergulha, sem perceber, na fogueira 
de vaidades da “gente da capital“. Apaixonado (sem ser correspondido) por Sofia, fundando empresas com Cristiano, patrocinando o 
jornal Dr. Camacho e grêmios religiosos, doando dinheiro para obras beneficentes, o herói é catapultado pela dinâmica da sociedade 
capitalista burguesa. Acabará espoliado e esquecido. A exploração econômica, que não raro se vale da ingenuidade dos personagens, 
é um tema  frequente na narrativa do mundo moderno, entendendo-se o moderno como o mundo posterior às revoluções liberais e 
burguesas. Essa temática está presente, por exemplo, em várias narrativas de Balzac.

Resposta: B

05. No comentário judicioso machadiano percebe-se a visão elevada do crítico que foi o autor de Dom Casmurro. Para ele, a ruptura de 
certas regras e leis da arte literária, com o fim de renovar tal arte, não se faz gratuitamente, mas por meio de mentes elevadas, como 
um Dante, um Shakespeare. Assim, podemos concluir que existem convenções para a criação artística (regras, leis), porém tal regimento 
pode ser violado ou manipulado, desde que para a criação do novo, mas não por um movimento específico, senão por um gênio da 
envergadura de um dos citados.

Resposta: C

06. A leitura do texto não permite afirmar que Camilo vivera conflitos na infância. Menciona-se apenas que a mãe incutira-lhe nesse 
período da vida um “arsenal inteiro de crendices“, que será posto de lado quando ele chega à maturidade.

Resposta: C

07. A afirmação I está incorreta porque o narrador, no primeiro trecho citado, apresenta as juras de amor de Camilo e, no segundo, se refere 
às ponderações íntimas de Camilo a respeito das supertições e não a respeito do amor dele por Rita. A afirmação II está correta porque 
a visita à cartomante é o elemento desencadeador da ação do conto, além de demonstrar o caráter crédulo e um tanto ingênuo de 
Rita. A afirmação III está incorreta: há uma sutil ironia na apresentação da crendice de Rita. Além disso, essa crendice não demonstra 
um questionamento da realidade, mas sim um apego a explicações superficiais a respeito da existência.

Resposta: D

08. A referência à missa, ao vinho e ao pão e a outros itens que fazem parte da liturgia católica constitui uma forma de criticar, por ironia, 
a Igreja Católica.

Resposta: D

09. Pestana, protagonista do conto “Um homem célebre“, é um exímio compositor de polcas. Carrega, porém, uma frustração:  
jamais logrou êxito em compor uma única peça musical de sabor erudito. No reino da polca, ele um “César”, ou seja, imbatível, mas 
trocaria essa composição pela “centésima“ no reino da música clássica.

Resposta: B

10. A forma verbal “digo”, referente à 1ª pessoa do singular, introduz uma opinião do narrador, o que valida a opção C e invalida as demais.

Resposta: C
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