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QUESTÕES 
 
No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de 
época: o romantismo. 

“Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da 
nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre 
as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos 
às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. 
Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo 
passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação.” 

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
Rio de Janeiro: Jackson, 1957. 

A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na 
alternativa: 

a) ... o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas... 

b) ... era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça... 

c) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, ... 

d) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos... 

e) ... o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. 

 

 
Sobre o Realismo, julgue os itens. 

2. ( ) O Realismo surgiu na Europa, como reação ao Naturalismo. 

3. ( ) O Realismo e o Naturalismo têm as mesmas bases, oposição ao Romantismo. 

4. ( ) O Realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. 

5. ( ) Gustave Flaubert foi um dos precursores do Realismo. Escreveu Madame Bovary. 

6. ( ) Emile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. 

 
O Realismo, escola literária cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, teve 
como característica principal a retratação da realidade tal qual ela é, fugindo dos estereótipos e 
da visão romanceada que vigorava até aquele momento. Sobre o contexto histórico no qual o 
Realismo situou-se, julgue os itens. 

7. ( ) O Brasil vivia tempos de calmaria política e social, havia um clima de conformidade, 
configurando o contentamento da colônia com sua metrópole, Portugal. 
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8. ( ) Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil foi retratado com 
fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. 

9. ( ) O país vivia o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para 
o Rio de Janeiro em razão do crescimento do comércio cafeeiro. 

10. ( )  Teve grande influência das teorias positivistas originárias na França, onde também havia 
um movimento de intensa observação da realidade e descontentamento com os rumos políticos e 
sociais do país. 

 

Leia o trecho da obra “A cartomante”, na sequência julgue os itens 
 

Hamlet observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa 
filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de 
Novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a 

diferença é que o fazia por outras palavras. 
— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela 

adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou 
a botar as cartas, disse-me: "A senhora gosta de uma pessoa..." Confessei que sim, e então 

ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que 
você me esquecesse, mas que não era verdade... 
A Cartomante (Machado de Assis) 

 
6. ( ) tanto “a cartomante” quanto “o enfermeiro” são narrativas que surpreendem e trazem 

aspectos de resolução dos problemas de modo tranquilo. 
7. ( ) aspectos filosóficos e de reflexão existencial são essenciais para Machado de Assis. 
8. ( ) é possível identificar intertextualidades shakespearianas em ambos os textos. 

9. ( ) há críticas quanto a sociedade capitalista em ambos os contos. 
10. ( ) Camilo e Rita são contestados pelo aspecto moral, típico de obras realistas. 
 

 

 


