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 Exercícios Análise de Questões Inéditas 
 
Texto 1 
 
– Mas, enfim, que pretendes fazer agora? perguntou-me Quincas Borba, indo pôr a xícara vazia 
no parapeito de uma das janelas. 
– Não sei; vou meter-me na Tijuca; fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos 
sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos, e não sou nada. 
– Nada! interrompeu-me Quincas Borba com um gesto de indignação. 
Para distrair-me, convidou-me a sair; saímos para os lados do Engenho Velho. Íamos a pé, 
filosofando as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. A palavra daquele 
grande homem era o cordial da sabedoria. Disse-me ele que eu não podia fugir ao combate; se 
me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos 
elevada, mostrando assim que a língua filosófica podia, uma ou outra vez, retemperar-se no calão 
do povo. Funda um jornal, disse-me ele, e ―desmancha toda esta igrejinha‖. 
– Magnífica idéia! Vou fundar um jornal, vou escachá-los, vou… 
– Lutar. Podes escachá-los ou não; o essencial é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta é um mar 
morto no centro do organismo universal. 
Daí a pouco demos com uma briga de cães; fato que aos olhos de um homem vulgar não teria 
valor. Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram dois. Notou que ao pé deles estava 
um osso, motivo da guerra, e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que 
o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com o furor nos 
olhos… Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço, e parecia em êxtase. 

(Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.) 
 
 
1. No trecho transcrito de Memórias póstumas de Brás Cubas, está estampada uma oposição 
entre o lugar ocupado por Quincas Borba, um filósofo e um ―grande homem‖, e as pessoas 
comuns. Comente dois exemplos extraídos do fragmento, pelos quais fica evidente essa 
distinção, tanto no plano dos fatos quanto no plano linguístico. 
 
 
2. O texto 1 exemplifica um modo específico de desenvolvimento de raciocínio conhecido como 
indução. Explique como se realizou esse processo e diga com que modo de organização 
discursiva esse procedimento diretamente se relaciona.  
 
 
3. Responda às questões: 
a) Explique a função semântica do tempo verbal utilizado pelo narrador na forma ―Íamos‖ em 

―Para distrair-me, convidou-me a sair; saímos para os lados do Engenho Velho. Íamos a pé, 
filosofando as coisas.‖. 

b) A pontuação cumpre papel expressivo no fragmento selecionado. Determine a função das 
aspas no final do quarto parágrafo. 

 
 
 
 



 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo 

Português 
Professor: Eduardo Valladares 

 

 
Texto 2 
 
A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pêlo caíra-lhe em vários pontos, as 
costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas 
de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. 
Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no 
pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-
se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos sacudindo as 
orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante 
a uma cauda de cascavel. 
Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o 
saca-trapo e fez tenção de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. 
Sinha Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam 
desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta: — Vão bulir com a Baleia? 
Ela era como uma pessoa da família: brincavam juntos os três, para bem dizer não se 
diferenciavam, rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o 
chiqueiro das cabras. 
(...) 
Em seguida (Fabiano) entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. 
Examinou o terreiro, viu Baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco, levou a 
espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi-se 
desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas 
negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca 
do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal 
estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às 
catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e 
inutilizou uma perna de Baleia, que se pôs a latir desesperadamente. 

(Graciliano Ramos, Vidas Secas) 
 
 
4. Responda às questões: 
a) O narrador utiliza, predominantemente, um tipo de combinação de orações no último 

parágrafo. Comente o efeito que esse processo sintático imprime à sequência do texto. 
b) Explique a presença da segunda vírgula em ―Sinha Vitória fechou-se na camarinha, rebocando 

os meninos assustados, que adivinhavam desgraça‖. 
 
 
5. Observe os períodos ―As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e 
a bebida.‖ e ―Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e 
amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados.‖. Em geral, a conjunção ―e‖ 
coordena elementos que podem ser permutados entre si, sem prejuízo de sentido. Com base 
nisso, comente os dois períodos acima. 
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 Gabarito 
 
1. No plano linguístico, a distinção de Quincas Borba se manifesta de duas maneiras. De um lado, 
na correção gramatical que adota em suas falas (―Mas, enfim, que pretendes fazer agora?‖), 
demonstrando um uso erudito da linguagem que só cede ao ―calão do povo‖ em ―uma ou outra 
vez‖. De outro, no caráter sentencioso que dá a algumas de suas afirmações, como se nota no 
seguinte trecho: ―Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal‖. No plano dos 
fatos de enredo, Quincas Borba se distingue por conseguir ver em uma simples ―briga de cães‖ 
uma cena ilustrativa de sua filosofia (Humanitas), na qual desenvolve uma reflexão em torno da 
luta pela sobrevivência que rege a existência humana. Explicitando a condição superior do amigo 
filósofo, o narrador registra que uma tal percepção das coisas seria impossível ―aos olhos de um 
homem vulgar‖. 
 
2. Diretamente relacionada com a dissertação, a indução se manifesta no texto porque o narrador 
se vale de exemplos (briga dos cães, abertura do jornal) para chegar à tese de que ―Vida é luta‖. 
 
3. a) O imperfeito, no caso, sugere uma ação passada concomitante a outra também passada 
(―saímos‖). 
b) As aspas marcam o estranhamento do narrador em relação à linguagem utilizada pelo 
interlocutor. 
 
4. a) O autor de vale da coordenação, que oferece maior grau de dinamismo à cena, por 
apresentar uma sucessão de ações vigorosa. 
b) A vírgula é obrigatória porque introduz característica inerente a todos os membros da 
coletividade anteriormente mencionada (―os meninos assustados‖) 
 
5. O primeiro período confirma a proposição, já que a permuta entre os elementos coordenados é 
viável. O segundo, por envolver a coordenação de elementos que se inserem claramente numa 
relação temporal, foge à regra geral. 
 


