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COLÉGIO OLIMPO – LITERATURA – PROFESSOR SINVAL 

SEGUNDO ANO 
 
- ATIVIDADE 01 
 
- Texto1 
 

Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não dois ou três 
minutos, mas trinta ou quarenta. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que 
dividiu radicalmente os quatro amigos. Cada cabeça, cada sentença; não só o acordo, mas a mesma discussão 
tornou-se difícil, senão impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um 
pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, - 
uma conjetura, ao menos. 

- Nem conjetura, nem opinião, redarguiu ele; uma ou outra pode dar lugar a dissentimento, e, como 
sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que 
ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, 
há duas... 

- Duas? 
- Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro 

para fora, outra que olha de fora para entro... Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de 
ombros, tudo; não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser 
um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que 
um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa... 

Fragmento do conto O Espelho, Machado de Assis. Disponível em www.dominiopublico.gov.br 
 
01. Em que consistem as duas almas em relação ao protagonista do conto? 
 
02. Qual fato desestabiliza o narrador-protagonista? 
 
03. A narração em primeira pessoa afirma ou nega o modelo realista? Justifique. 
 
04. O protagonista configura-se como herói ou anti-herói? Justifique com elementos do conto. 
 
- Texto 2 

Rio Abaixo 
 

Treme o rio, a rolar, de vaga em vaga... 
Quase noite. Ao sabor do curso lento 
Da água, que as margens em redor alaga, 
Seguimos. Curva os bambuais o vento. 
 
Vivo há pouco, de púrpura, sangrento, 
Desmaia agora o ocaso. A noite apaga 
A derradeira luz do firmamento... 
Rola o rio, a tremer, de vaga em vaga. 
 
Um silêncio tristíssimo por tudo 
Se espalha. Mas a lua lentamente 
Surge na fímbria do horizonte mudo: 
 
E o seu reflexo pálido, embebido 
Como um gládio de prata na corrente, 
Rasga o seio do rio adormecido. 

Olavo Bilac, publicado no livro Tarde 1918 
 
05. Predomina no texto a ordem direta ou inversa da frase? Justifique. 
 
06. Destaque do poema vocábulos que exemplifiquem o rebuscamento da linguagem. 
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07. Como se denomina o gênero textual do texto 2? 
 
08. As respostas dadas às questões anteriores evidenciam qual função da linguagem? 
 
09. Por que se pode afirmar que o texto é impessoal e se ocupa de questões universais. 
 
10. O Parnasianismo criou paradigma de escrita no Brasil. Por quê? 
 
Gabarito 
 
01. A alma exterior é a farda, que lhe dá uma importância que até então ele não tinha, refere-se à vaidade 

humana, ocultando a outra alma, a mediocridade humana, o eu verdadeiro. 
 
02. Quando os escravos da fazenda de sua tia fogem, deixando-o sozinho, sem ninguém para alimentar o seu 

ego. 
 
03. Nega, o Realismo apregoa a impessoalidade, a objetividade, portanto o texto tem de ser narrado em 

terceira pessoa. 
 
04. O protagonista se caracteriza como anti-herói, o que se justifica pelo fato de que ele não se destacava no 

grupo, não opinava, nunca praticara ação grandiosa. 
 
05. A ordem inversa, como em desmaia agora o ocaso/o ocaso agora desmaia. 
 
06. Bambuais/ocaso/gládio. 
 
07. Soneto perfeito, decassílabo heroico/rimas perfeitas. Medida nova. 
 
08. Evidenciam a função poética da linguagem, por se tratar da elaboração da mensagem, preocupando-se 

com a estética do texto. 
 
09. Não se trata de uma relação afetiva do eu-lírico, de um rio que faz parte de sua vida, de suas memórias. 
 
10. por que se encaixou no gosto de uma classe emergente nova do Rio de Janeiro e São Paulo, criando uma 

linguagem que se tornou diferencial social dos novos ricos, distanciando-os da plebe rude e ignara.  
 
 


