
 

 

Professor Sinval – Tarefa 25 
Gabarito 

 
01. Sofia não age como uma mulher romântica, ingênua e submissa. No texto, sua principal característica é o 

cinismo. Sofia mostra-se uma mulher provocante, que tem determinado controle pelos sentimentos do 
marido. Ainda, mostra-se maliciosa, a ponto de saborear-se frente à palidez do marido ao receber a notícia 
que alguém havia declarado o amor a ela. 

 
02. Sua decisão de contar o episódio da noite, no qual, alguém havia lhe feito uma declaração de amor. Tal 

fato poderia ter sido guardado em segredo, mas Sofia arrisca-se a compartilhar com o marido, e ainda a 
deleitar-se com a palidez e a má impressão causada. Não obstante, Sofia, que poderia ter dado por 
encerrado o assunto e dizer que nada significou, ainda entrega o nome do homem que fez tal declaração: 
Rubião. 

 
03. Rubião faz crítica a Sofia, quando esta diz que precisam entrar de volta à casa. Os dez minutos que eles já 

estava ali parece pouco, não enxergando a gravidade da situação em que se encontram. “Não há dez 
minutos, disse o Rubião. Que são dez minutos?” O ato ainda mostra sua reação indignada ao segurar com 
força o braço de Sofia, não tendo consciência de que Sofia quer entrar não por causa dele, mas pela 
presente situação.  

 
04. Sofia encara com naturalidade a situação, tendo em vista que ela a criou. Quanto ao marido, este não 

recebe com naturalidade alguma, chegando a perguntar com impaciência quem seria tal patife. 
 
05. Quincas quer afirmar que a morte não existe. O que existe de fato é o desaparecimento de um para dar 

forma a outro. Isso, segundo sua teoria, é vida. O encontro de duas expansões naturalmente causará a 
eliminação de uma das duas, dando assim mais vida àquela que permaneceu. 

 
06. O texto e seu caráter como parábola está definido diante da característica de ser interpretada por seres 

humanos e por possuir uma razão que pode ser tanto implícita como explícita. A história narrada por 
Quincas é de cunho moral, no qual se tira uma lição ou aprendizado em seu final. 

 
07. A teoria assemelha-se com o princípio de que os mais competentes sobrevivem, enquanto os menos 

dotados são abolidos. O princípio é o mesmo da Teoria da Seleção Natural, de Darwin. No entanto, ao invés 
de répteis em Galápagos, aqui, Quincas Borba, faz referência aos seres próprios seres humanos, sendo que 
estes, também se adaptam às exigências do meio para prevalecer sobre as demais. 

 
08. Aqueles que perderem a guerra serão lembrados como perdedores e terão, por parte daqueles que 

venceram o respeito ou a indiferença. Já, aos vencedores, sem os vencidos para demonstrarem qualquer 
sentimento à sua vitória, ficam com as batatas, ou, o troféu que foi o motivo da guerra. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


