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01. PUC – SP  

Não resistiram, porém, estas suscetibilidades ao encanto de Berta. Soube ela provar a Miguel que, 
antes de ser paulista da gema, era homem e deveria render preito à beleza e ao capricho da mulher. Com 
que raciocínio chegou a essa conclusão, bem se adivinha; o cérebro feminino é uma roda movida pela 
manivela do coração. 

 
No trecho acima, do romance TIL, de José de Alencar, ocorre uma figura de estilo que dá peso à 
linguagem do autor. É ela: 
a) Metáfora, igualmente presente no trecho: Tudo isso fizera Berta para que Miguel e Linda se amassem, 

fora ela quem, diligente abelha, fabricara, sugando as flores de sua alma, aquele mel perfumado, de 
que os dois amantes libavam a fina essência. 

b) Comparação, também presente no trecho: As alas da labareda voluteando pelos ares como um nastro 
de fitas vermelhas que farfalham ao vento nariçada cabeça de linda caipira, derramam pelo terreiro o 
prazer e o contentamento. 

c) Onomatopeia, encontrada, ainda, no seguinte trecho: Os sussurros da brisa nos palmares 
segredavam os ruge-ruges das sedas; e o burburinho do arroio imitava o trilo de um riso fresco e 
argentino. 

d) Antítese, igualmente presente em: Contradição viva, seu gênio é o ser e o não ser. Busquem nela a 
graça da moça e encontrarão o estouvamento do menino; porém mal se apercebam da ilusão, que já a 
imagem da mulher despontará em toda sua esplêndida fascinação. 

e) Prosopopeia, presente também em: Emudecera o hino da tarde, repassado de ternas melodias, e a 
Natureza, a máxima e sublime orquestra, preludiava a elegia da noite. O primeiro grilo soltava o 
estrídulo; e o seio da floresta agitada pela viração da noite, arfava ao ofego de um gemido plangente. 

 
02. FUVEST Examine as seguintes afirmações relativas a romances brasileiros do século XIX, nos quais a 

escravidão aparece e, em seguida, considere os três livros citados: 
I. Tão impregnado mostrava-se o Brasil de escravidão, que até o movimento abolicionista pode servir, a 

ela, de fachada. 
II. De modo flagrante, mas sem julgamentos morais ou ênfase especial, indica-se a prática rotineira do 

tráfico transoceânico de escravos. 
III. De modo tão pontual quanto incisivo, expõe-se o vínculo entre escravidão e prática de tortura física.  

 
A. Memórias de um sargento de milícias; 
B. Memórias póstumas de Brás Cubas; 
C. O cortiço.  

 
As afirmações I, II e III relacionam-se, de modo mais direto, respectivamente, com os romances 
a) B,A,C. 
b) C,A,B. 
c) A,C,B. 
d) B,C,A. 
e) A,B,C. 
 

 
FUVEST. Leia e responda 
CAPÍTULO LXXI  

O senão do livro 
Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse; eu não tenho que fazer; e, realmente ,expedir 

alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é 
enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás ínfimo, porque o maior 
defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a narração 
direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à 
esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem... 

E caem! —Folhas misérrimas do meu cipreste, heis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas; e, se 
eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, senão deixa 
boca para rir, também não deixa olhos para chorar... Heis de cair.  

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas. 
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03. No contexto, a locução “Heis de cair”, na última linha do texto, exprime: 
a) resignação ante um fato presente. 
b) suposição de que um fato pode vir a ocorrer. 
c) certeza de que uma dada ação irá se realizar. 
d) ação intermitente e duradoura. 
e) desejo de que algo venha a acontecer. 

 
04. Nas primeiras versões das Memórias póstumas de Brás Cubas, constava, no final do capítulo LXXI, aqui 

reproduzido, o seguinte trecho, posteriormente suprimido pelo autor: 
[...Heis de cair. ]Turvo é o ar que respirais, amadas folhas. O sol que vos s alumia, com ser de toda 
agente, é um sol opaco e reles, de ........................ e .........................  

 
As duas palavras que aparecem no final desse trecho, no lugar dos espaços pontilhados, podem servir para 
qualificar, de modo figurado, a mescla de tonalidades estilísticas que caracteriza o capítulo e o próprio 
livro. Preenchem de modo mais adequado as lacunas as palavras 
a) ocaso e invernia. 
b) Finados e ritual. 
c) senzala e cabaré. 
d) cemitério e carnaval. 
e) eclipse e cerração. 

 
05. PUC –SP  

Viram-me ir umas nove ou dez pessoas, entre elas três senhoras, minha irmã Sabina, casada com o 
Cotrim, - a filha, um lírio do vale ..., - e ... Tenham paciência! daqui a pouco lhes direi quem era a terceira 
senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as 
parentes. É verdade, padeceu mais. Não digo que carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão, 
convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática... Um solteirão que expira aos sessenta e quatro 
anos, não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos 
convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca 
entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. 

– Morto! morto! dizia consigo. 
 

O trecho acima é do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. A terceira 
senhora a quem se refere o texto, sem a identificar, é 
a) Virgília que, casada com Lobo Neves, manteve um relacionamento adulterino com Brás Cubas. 
b) Marcela, fantasia amorosa da adolescência de Brás Cubas e que o amou, segundo o narrador, durante 

quinze meses e onze contos de réis. 
 

c) Dona Plácida, que se submetia aos desejos de Virgília e era usada por ela para acobertar seus 
encontros clandestinos com Brás Cubas. 

d) Eugênia, bonita e coxa, que se degradou socialmente e acabou seus dias vivendo em um cortiço. 
e) Eulália, com quem Brás Cubas decide-se casar, com o voto favorável da irmã Sabina mas sem o 

consentimento claro do cunhado Cotrim. 
 
06. PUC –SP  

Ao Leitor 
 

Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, coisa é que admira e 
consterna. O que não admira nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os cem 
leitores de Stendhal, nem cinquenta, nem vinte, e quando muito, dez. Dez? Talvez cinco. Trata-se, na 
verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um 
Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevi-
a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. 
Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola 
não achará nele o seu romance usual; ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, 
que são as duas colunas máximas da opinião. 

Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo 
explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e 
truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas 
Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, e aliás desnecessário 
ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te 
não agradar, pago-te com um piparote, e adeus. 

Brás Cubas 
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O texto acima é do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis, e se 
intitula “Ao Leitor”. Revela a percepção do narrador de que 
a) terá o mesmo número de leitores que Stendhal epor isso propõe-se a explicitar o processo de 

composição da obra. 
b) não conseguiu seguir o modelo livre de Sterne e Xavier de Maistre, pois colocou na obra algumas 

rabugens de pessimismo. 
c) terá a acolhida tanto da gente grave quanto da gente frívola, que são as duas colunas máximas da 

opinião. 
d) tem consciência das fragilidades do texto, porque é uma obra de finado e escrita com a pena da 

galhofa e a tinta da melancolia. 
e) dirige-se ao leitor e sabe da qualidade que a obra em si mesma tem, independentemente da opinião 

favorável ou não que ele possa ter. 
 
07. PUC –SP  

Do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, considerando-o como um todo, 
pode-se afirmar que 
a) apresenta capítulos que se constituem apenas de recursos gráficos de linhas pontilhadas e que acabam 

ferindo o estilo do autor e dificultando o entendimento do leitor.  
b) apresenta um narrador que desconsidera o leitor, não dialoga com ele, e o vê apenas como o senão do 

livro.  
c) adota a técnica dos capítulos curtos e mostra-se marcado por excessivas digressões que 

comprometem a trama narrativa do romance.  
d) apresenta um prólogo, texto introdutório denominado “Ao Leitor”, no qual se propõe a explicitar o 

processo de composição da obra. 
e) integra a estética realista, e nele há um triângulo amoroso que se realiza após o casamento, 

envolvendo Brás Cubas, Virgília e Lobo Neves, caracterizando uma relação adulterina. 
 
08. PUC –SP – INVERNO 2014  
 

No terreiro das Palmas arde a grande fogueira. 
É noite de São João: 
Noite das sortes consoladoras, dos folguedos ao relento, dos brincados misteriosos: 
Noite das ceias opíparas; dos roletes de cana, dos milhos assados e tantos outros regalos: 
Noite, enfim, dos mastros enramados, dos fogos de artifício, dos logros e estripulias. 
Outrora, na infância deste século, já caquético, tu eras festa de amor e da gulodice, o enlevo dos 

namorados, dos comilões e dos meninos, que arremedavam uns e outros. 
As alas da labareda voluteando pelos ares como um nastro de fitas vermelhas que farfalham ao vento 

na riçada cabeça de linda caipira, derramam pelo terreiro o prazer e o contentamento. 
 

O trecho acima integra o romance T I L, de José de Alencar. Considerando o tipo de texto que o constitui, 
pode-se afirmar que, dominantemente, se trata de texto 
a) descritivo, porque caracteriza o ambiente de uma festa religiosa e folclórica. 
b) narrativo, porque evidencia as ações dos namorados, dos comilões e dos meninos. 
c) dissertativo, porque discute o conceito de folclore e analisa a reação das pessoas diante da noite. 
d) argumentativo, porque procura convencer o interlocutor da necessidade de participar dos folguedos. 
e) analítico, porque retrata o eu-lírico especialmente emocionado diante da poesia da cena. 

 
 


