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 Exercícios Memórias Póstumas de Brás Cubas 

 
1. (FUVEST – 2014)                                                                    , 
assinado pelo autor, Machado de Assis, constava o seguinte trecho: 
 
                                                                                            
                                                                                    
recordava amigamente as Viagens na minha terra. Ao pr                                         
                                                                                              
                                                                                        -se de 
uma obra difusa, na                                                                           
                                                                                                
                                                                                                 
                                             
                                                                                            
                                                                                             
long                                                                                              

Machado de Assis 
 
                                                                                         
                                                                                              
expressa por Capistrano de Abreu. Explique resumidamente. 
   E                                                                                           
Explique sucintamente. 
 
 
2. (FUVEST 2013 - Adaptada) No e                    -                                       
                                                                                       
 
                                               -                          -lha [a Quincas Borba]. 
Ele re     -                                                                      -a 
entusiasmado.  
- In hoc signo vinces!* bradou.  
E              -                                                                           
um sentimento misto de nojo e          E                            -                 
                            -                                                                 
                                             -       
-                        ver outras muitas, disse eu.  
- Sim? acudiu ele, dando um bote para mim. 
-                           
 
*                                                                                                  
                                                  Constantino, antes de uma batalha).  

Machado de Assis,                                .  
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                 , ele tece a respeito do tema do trabalho, comente o c                
                                                              
 
 
3. (UNICAMP – 2004)                   -                                                    
menos.  
(Machado de Assis,                                                    Editorial, 2001, p.101.)  
 
E                                                                                         
                                                                                                     
Dutra veio dizerme, um dia, que e                                                          
                                                                                               
Neves, a sorrir, quando seria ele ministro.  
-                                                                             
-                                         
-                                  
                             
(Idem, p.138.)  
                     -                                                                         
articular                                                                                      
                                                                                         
                                                              

(Idem, p. 76)  
 
a)                                                                                  
                        E                                                                      
das personagens envolvidas. 
b)                                                                                          
final do romance?  
 
 
4. (UNICAMP – 2013) Leia os seguintes trechos de Viagens na minha terra e de          
                      :  
 
                                                                                                 
                                                             

(Almeida Garret, Viagens na minha terra                                                       
 
                                           o das minhas Viagens                           
      -                                                                                         
                                                                     

(Idem, p. 292.)  
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(Machado de Assis,                                , em Romances, vol I. Rio de Janeiro: 
Garnier, 1993, p. 140.)  

 
                                                                                                
pelos trechos acima?  
                                                                                                ado 
por ambos os narradores? 


