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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  

Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada 

para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de revisão 

e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes abordados no 

2º trimestre.   

  

✔ Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 

para casa. Leve um pouco por dia. 

✔ Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 

para fazer as atividades com tranquilidade. 

✔ No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, 

você encontrará as atividades postadas por seus professores.   

✔ Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas as 

respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 
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RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO APÓS A LEITURA DA OBRA:  

QUINCAS BORBA - MACHADO DE ASSIS. 

OBS: A obra está disponibilidade em pdf para a turma no classroom. 

Questão 01 

A questão toma por base trechos de duas obras de Machado de Assis (1839-1908) 
  
– Mas, enfim, que pretendes fazer agora? perguntou-me Quincas Borba, indo pôr a xícara vazia no 
parapeito de uma das janelas. 
– Não sei; vou meter-me na Tijuca; fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, 
meu caro Borba, tantos sonhos, e não sou nada. 
– Nada! interrompeu-me Quincas Borba com um gesto de indignação. 
Para distrair-me, convidou-me a sair; saímos para os lados do Engenho Velho. Íamos a pé, filosofando 
as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. A palavra daquele grande homem era o 
cordial da sabedoria. Disse-me ele que eu não podia fugir ao combate; se me fechavam a tribuna, 
cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua 
filosófica podia, uma ou outra vez, retemperar-se no calão do povo. Funda um jornal, disse-me ele, e 
“desmancha toda esta igrejinha”. 
– Magnífica ideia! Vou fundar um jornal, vou escachá-los, vou… 
– Lutar. Podes escachá-los ou não; o essencial é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no 
centro do organismo universal. 
Daí a pouco demos com uma briga de cães; fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. 
Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram dois. Notou que ao pé deles estava um osso, 
motivo da guerra, e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que o osso não tinha 
carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com o furor nos olhos… Quincas Borba 
meteu a bengala debaixo do braço, e parecia em êxtase. 
(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas.) 

  
Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias póstumas de Brás Cubas, é aquele 
mesmo náufrago da existência que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado, e inventor de uma filosofia 
[Humanitas]. Aqui o tens agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora 
de condição mediana e parcos meios de vida, mas, tão acanhada, que os suspiros do namorado ficavam 
sem eco. Chamava-se Maria da Piedade. Um irmão dela, que é o presente Rubião, fez todo o possível 
para casá-los. Piedade resistiu, um pleuris a levou. Foi esse trechozinho de romance que ligou os dois 
homens. 
[…] 
Rubião achou um rival no coração de Quincas Borba – um cão, um bonito cão, meio tamanho, pelo cor 
de chumbo, malhado de preto. Quincas Borba levava-o para toda parte, dormiam no mesmo quarto. De 
manhã, era o cão que acordava o senhor, trepando ao leito, onde trocavam as primeiras saudações. Uma 
das extravagâncias do dono foi dar-lhe o seu próprio nome; mas, explicava-o por dois motivos, um 
doutrinário, outro particular. 
– Desde que Humanitas, segundo a minha doutrina, é o princípio da vida e reside em toda a parte, existe 
também no cão, e este pode assim receber um nome de gente, seja cristão ou muçulmano… 
– Bem, mas por que não lhe deu antes o nome de Bernardo? disse Rubião com o pensamento em um 
rival político da localidade. 
– Esse agora é o motivo particular. Se eu morrer antes, como presumo, sobreviverei no nome do meu 
bom cachorro. Ris-te, não? 
Rubião fez um gesto negativo. 
– Pois devias rir, meu querido. Porque a imortalidade é o meu lote ou o meu dote, ou como melhor nome 
haja. Viverei perpetuamente no meu grande livro. Os que, porém, não souberem ler, chamarão Quincas 
Borba ao cachorro, e… 
O cão, ouvindo o nome, correu à cama. Quincas Borba, comovido, olhou para Quincas Borba. 
(Machado de Assis, Quincas Borba.) 
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Em Quincas Borba, as razões para o protagonista dar seu próprio nome ao cachorro de estimação 
se fundamentam em dois argumentos – um doutrinário e outro particular. Explique em que 
consiste a primeira razão, tendo em vista os dados fornecidos pelo texto. 

      
Questão 02 

ATENÇÃO: A questão apresenta mais de uma afirmativa correta.   

 No último parágrafo do texto, o narrador faz considerações acerca da insônia de Rubião. Com 
relação a esse estado de insônia, identifique as afirmativas corretas: 
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I. O narrador registra o desassossego do espírito de Rubião, recorrendo à linguagem figurada, 
comparando-o a uma bola de borracha entre mãos de crianças. (linha 23) 
II.   O sono de Rubião era perturbado, sobretudo, pela lembrança da figura de Sofia, como assinala o 
fragmento Contudo, a sensação maior era a do amor. (linha 24) 
III.  A insônia de Rubião era resultado apenas da lembrança do enforcado, que se tornara tão presente 
naquele dia. (linha 22) 
IV.  O arrependimento de Rubião acerca de suas atitudes naquele dia era obra da consciência, e não 
fruto da imaginação. (linha 25) 
V.   O principal motivo que levara Rubião a perder o sono eram os latidos do cão embaixo... (linha 26) 

 

Questão 03 

Acerca do livro Quincas Borba (1891), de Machado de Assis, é INCORRETO dizer que: 

 

A( ) não se trata de um romance realista, pois inexiste adultério feminino (Sofia não chega a trair o marido). 
B( ) trata-se de uma narrativa que mostra a decadência de um homem (Rubião) que enriquece de repente, 
mas perde tudo. 
C( ) apresenta um número grande de personagens que constroem um retrato da burguesia carioca do 
século XIX. 
D( ) Sofia é assediada por Rubião; contudo, ainda que não corresponda a ele, também não o rejeita 
totalmente. 
E( ) mostra que a trajetória de Rubião confirma a filosofia de Quincas Borba formulada no início da história. 

 


