
 

 

TM 28 - 1ª SÉRIE - SINVAL – LITERATURA 
 
- Leia o texto para responder as questões 01 a 05. 
 

Das Negativas 
 

Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O 
principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. 
Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a 
genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário; e ai vos ficais eternamente hipocondríacos. 

Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui 
califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar 
o pão com o suor do meu rosto. Mais; não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas 
Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e 
conseguintemente que sai quite com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este outro lado do mistério, 
achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas: - Não tive filhos, 
não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. 
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01. O primeiro parágrafo refere-se aos sucessos do personagem. A conclusão confirma ou nega os sucessos? 

Justifique. 
 
02. Explique o sentido da frase: - Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. 
 
03. Comente a reação de Brás Cubas diante de sua sucessão de fracassos: 
 
04. A visão de Brás Cubas sobre as realizações pessoais é idealista ou realista? Justifique.  
 
05. Relacione a frase a seguir ao contexto social e econômico do autor: Verdade é que, ao lado dessas faltas, 

coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto: 
 
- Leia o texto para responder as questões 06 a 10. 
 

E então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem 
mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas 
semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito; não houve a menor 
violência de família. Dutra veio dizer-me, um dia, que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo 
Neves era apoiada por grandes influências. Cedi; e tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, 
Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro.  

— Pela minha vontade, já; pela dos outros, daqui a um ano.  
Virgília replicou: 
— Promete que algum dia me fará baronesa? 
— Marquesa, porque eu serei marquês.  
Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão, e elegeu a águia, deixando o pavão com o 

seu espanto, o seu despeito, e três ou quatro beijos que lhe dera. Talvez cinco beijos; mas dez que fossem não 
queria dizer coisa nenhuma.  

(...)  
— Virgem Nossa Senhora! aí vem o marido de Iaiá!  
O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido, correu até a 

porta da alcova; Dona Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro; eu dispus-me a 
esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tomou a si, empurrou-me para a alcova, disse a 
Dona Plácida que voltasse janela; a confidente obedeceu.  

Era ele. Dona Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo: 
— O senhor por aqui! Honrando a casa de sua velha! Entre, faça favor. Adivinhe quem está cá... Não tem 

que adivinhar, não veio por outra coisa... Apareça, Iaiá.  
Virgília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo 

Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta 
da sala.  

— Que é isto? exclamou Virgília. Você por aqui?  
— Ia passando, vi Dona Plácida à janela, e vim cumprimentá-la. 
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06. Os textos retratam momentos do relacionamento de Brás Cubas e Virgília. Que motivação leva o pai de 
Brás a envolvê-lo com Virgília?  

 
07. Identifique e explique as metáforas que ela usa para preterir Brás e preferir Lobo. 
 
08. Reconheça o que move a escolha dela: a lógica da razão ou do sentimento. 
 
09. O segundo momento retrata o adultério. Comente o papel das personagens envolvidas. 
 
10. Diferencie o comportamento de Brás Cubas nas duas cenas da postura do herói romântico.  
 
 


