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|  DESCONSIDERE O RETÂNGULO COLOCADO AO LADO DE CADA QUESTÃO. | 

 

Leia este fragmento de Pílades e Orestes, de Machado de Assis. Depois, responda às perguntas a ele 
pertinentes. Observe que o sinal (...) significa que foram omitidos alguns trechos do texto original. 

 
01.        Quintanilha engendrou Gonçalves. Tal era a impressão que davam os dois juntos, não  
02. que se parecessem. Ao contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo, Gonçalves comprido, o 
03.  primeiro era baixo e moreno, o segundo alto e claro, e a expressão total divergia  
04. inteiramente. Acresce que eram quase da mesma idade. A idéia da paternidade nascia das  
05. maneiras com que o primeiro tratava o segundo; um pai não se desfaria mais em carinhos,  
06. cautelas e pensamentos. 
07.        Tinham estudado juntos, morado juntos, e eram bacharéis do mesmo ano. Quintanilha  
08. não seguiu advocacia nem magistratura, meteu-se na política; mas, eleito deputado  
09. provincial em 187..., cumpriu o prazo da legislatura e abandonou a carreira. Herdara os  
10. bens de um tio, que lhe davam de renda cerca de trinta  contos de réis. Veio para o seu  
11. Gonçalves, que advogava no Rio de Janeiro. 
12.        Posto que abastado, moço, amigo do seu único amigo, não se pode dizer que  
13. Quintanilha fosse inteiramente feliz, como vais ver. Ponho de lado o desgosto que lhe  
14. trouxe a herança com o ódio dos parentes; tal ódio foi que ele esteve prestes a abrir mão  
15. dela, e não o fez porque o amigo Gonçalves, que lhe dava idéias e conselhos, o convenceu  
16. de que semelhante ato seria rematada loucura. 
17.        (...) 
18.        Quintanilha acabou concordando. Dos parentes alguns buscaram reconciliar-se com  
19. ele, mas o amigo mostrou-lhe a intenção recôndita dos tais, e Quintanilha não lhes abriu a  
20. porta. Um desses, ao vê-lo ligado com o antigo companheiro de estudos, bradava por toda  
21. a parte: 
22.        — Aí está, deixa os parentes para se meter com estranhos; há de ver o fim que leva. 
23.        (...) 
24.        Quintanilha tinha uma prima-segunda, Camila, moça de vinte e dois anos, modesta,  
25. educada e bonita. Não era rica; o pai, João Bastos, era guarda-livros de uma casa de café.  
26. Haviam brigado por ocasião da herança; mas, Quintanilha foi ao enterro da mulher de João  
27. Bastos, e este ato de piedade novamente os ligou. João Bastos esqueceu facilmente alguns  
28. nomes crus que dissera ao primo, chamou-lhe outros nomes doces, e pediu-lhe que fosse  
29. jantar com ele. Quintanilha foi e tornou a ir. Ouviu do primo o elogio da finada mulher; numa  
30. ocasião em que Camila os deixou sós, João Bastos louvou as raras prendas da filha, que  
31. afirmava haver recebido integralmente a herança moral da mãe. 

 
In MORICONI, Italo. Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 63-67. 
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QUESTÃO 1. (Peso: 6%) 

Segundo indica o texto, o que significa Quintanilha engendrou Gonçalves (L. 1)? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 2. (Peso: 5%) 

Transcreva a frase abaixo, mas substitua tal e que, preservando o sentido original. Se necessário, 
altere a ordem das palavras. 

 

Tal era a impressão que davam os dois juntos, não que se parecessem (L. 1-2). 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 3. (Peso: 4%) 

 

Ao contrário, Quintanilha tinha o rosto redondo Gonçalves comprido. (L. 2) 

 

A frase acima foi modificada em relação ao texto. Verifique onde nela é possível acrescentar, 
respeitando a norma culta: 

a) um ponto-e-vírgula; 

b) uma vírgula. 

Transcreva a frase e coloque os sinais de pontuação indicados. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 4. (Peso: 6%) 

Na linha 7, utiliza-se a frase Tinham estudado juntos, em que juntos está no plural. Redija uma 
frase, com sujeito plural, em que junto venha obrigatoriamente no singular. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 5. (Peso: 6%) 
 

De acordo com o texto, que sentido assume o pronome seu na frase abaixo (L. 10-11)? 

Veio para o seu Gonçalves... 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 6. (Peso: 6%) 

Dê um substituto conveniente para a locução posto que empregada na linha 12. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 7. (Peso: 7%) 

Na linha 13, ocorre um fato que é pouco comum na maioria dos narradores e mais freqüente 
em Machado de Assis. Que fato é esse? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 8. (Peso: 7%) 

Nas linhas 14 e 15, o que significa o fragmento tal ódio foi que ele esteve prestes a abrir mão 
dela? Que relação se estabelece entre a primeira e a segunda dessas orações? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 9. (Peso: 5%) 

Qual a diferença semântica entre Quintanilha concordou e Quintanilha acabou concordando 
(L. 18)? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 10. (Peso: 6%) 

Na linha 19, qual seria a intenção recôndita dos tais? Explique. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 11. (Peso: 4%) 

Qual o plural de prima-segunda (L. 24)? Por quê? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 12. (Peso: 6%) 

Na linha 26, ocorre a seguinte frase: Haviam brigado por ocasião da herança.  

Examine o período abaixo, de estrutura semelhante. Complete o espaço vazio com o verbo ter, 
seguido do verbo haver, mantendo o auxiliar no mesmo tempo e modo da frase  original. 

 

_________________ brigas por ocasião da herança. 

 

 

QUESTÃO 13. (Peso: 5%) 

Na linha 28, escreve-se dissera, e não disse. Que diferença de sentido existe entre essas duas 
formas verbais? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 14. (Peso: 6%) 

Na linha 29 do texto, a frase Ouviu do primo o elogio da finada mulher é ambígua? Explique. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 15. (Peso: 4%) 

Como se pode justificar o plural sós da frase da linha 30? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 16. (Peso: 5%) 

O que significa prendas em João Bastos louvou as raras prendas da filha (L. 30)? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 17. (Peso: 7%) 

Machado de Assis escreveu obras brilhantes, algumas das melhores da literatura brasileira. Não 
obstante, algumas vezes sua pontuação pode parecer estranha nos dias de hoje. Tendo em conta a 
atual norma culta, identifique esse fato no último parágrafo do texto. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 18. (Peso: 5%) 

O texto sugere, em certo trecho, que o NARRADOR estava em certa cidade ao redigi-lo. 
Identifique a cidade e justifique sua resposta. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 


