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LYGIA FAGUNDES TELLES, Ciranda de Pedra
Responda à pergunta (a) ou à pergunta (b):
(a) Leia o extrato do Capítulo III e responda às perguntas seguintes:
Frau Herta apanhou do chão uma torrada que Otávia atirara para a gata. Inclinou-se e tocou
no ombro de Virgínia:
– Não fale nunca com a boca assim cheia.
Sentindo o rosto em brasa, ela ficou à espera do risinho cascateante de Otávia ou do olhar
severo de Bruna. Mas Otávia folheava uma revista e Bruna tirava da sacola as agulhas de tricô.
Nenhuma das duas deu a menor demonstração de ter ouvido a censura. Então emocionou-se.
“Ficaram com pena de mim.”
– Virgínia, pare de roer as unhas, filha! – pediu a Fräulein em meio de um suspiro, enquanto
levava o carrinho.
– Quando você crescer será uma moça de mãos feias. Não faz mal, querida? – perguntou
Otávia. Tinha os olhos voltados para a revista, como se falasse com alguém que estivesse ali. –
Ficam uns dedos grossos, tortos…
Bruna sentou-se na poltrona. Ajeitou no colo os novelos de lã. Examinou as agulhas.
– E o que tem se ela crescer de mãos feias? Há coisas mais importantes do que as mãos,
não é?
Virgínia afundou na poltrona e piscou repetidas vezes para disfarçar as lágrimas. Mais
do que tudo perturbara-a a defesa de Bruna. Ah Otávia, Otávia!… Lançou-lhe um olhar. Mas
agora Otávia retomara aquela expressão desligada de quem não ouve nem vê. “Parece a mãe”,
pensou, sentindo arrefecer o rancor. Era intocável quando ficava assim. E teve vontade de se
esmurrar nas faces, que coravam por qualquer motivo, nos olhos que facilmente se enchiam de
lágrimas. “Delatores” – era a palavra com a qual a professora repudiava os que denunciavam os
companheiros. Delatores.
– E como vai Daniel? – quis saber Otávia fechando a revista. Acariciou a gata. – Ele é bonito,
não? Tem umas mãos…
– Otávia! – atalhou-a Bruna. A boca, em triângulo, crispava-se feroz. – Papai não quer que se
fale nesse nome, você sabe disso.
Ela voltou para a irmã a face inocente.
– Mas papai não está aqui agora.
– Não estou brincando! Você se esquece, Otávia, que nossa mãe perdeu o céu por causa
dele.
Do Capítulo III

(i)

Explique o tipo de relação que Virgínia tem com as suas irmãs.

(ii)

Por que razão é que Bruna repreende Otávia? Desenvolva.

Ou
(b) Virgínia divide-se entre dois ambientes familiares que contrastam radicalmente.
Identifique-os e caracterize-os com exemplos.

© UCLES 2013

8672/04/M/J/13

3
2

CARLOS DE OLIVEIRA, Uma Abelha na Chuva
Responda à pergunta (a) ou à pergunta (b):
(a) Leia o extrato do Capítulo IV e responda às perguntas seguintes:
Ela fitava-o e não resistia à tentação de um paralelo com o homem mole e silencioso que
levava ao lado. A charrete rompia o barrocal, embatia no talhe das covas levantando chapadas de
água enlameada. Parecia desmantelar-se. A cada solavanco, Álvaro Silvestre escorregava sobre
a mulher que sentia no flanco o peso desagradável; esquivava-se à pressão, encolhida ao canto
da bancada; e olhava para o homem de oiro, na boleia, sob a morrinha.
Primeiro, a fonte brotou tenuemente, muito ao longe, na infância; depois, a água mansa
turvou-se ao longo do caminho, do tempo, com o lixo que lhe foram atirando das margens; e
agora é cachoante, escura, desesperada.
A ruína entrou na casa de Alva: dinheiro, terras, móveis, levados pela voragem; lustres
arrancados dos tectos (começou a seroar-se à luz de pobres lamparinas); velhas arcas de madeira
olorosa e pesadas de belos linhos, reposteiros, cadeirinhas graciosas forradas a damasco,
armários de talha, guarda-loiças de cristais finíssimos, camas torneadas, deu o sumiço em tudo;
desapareceram os quadros das paredes, a prata dos talheres; a dona da casa arrancou as jóias
do colo, os anéis dos dedos; venderam-se espingardas de caça, galgos, cavalos, traquitanas,
relíquias de nebulosos tempos como aquele punhal antigo cravejado de diamantes; e quando
ela fez dezoito anos, o pai fidalgo, que era Pessoa, Alva e Sancho, descendente de um coudelmor, de um guerreiro das linhas de Elvas e primo do Bispo missionário de Cochim, negociou
o casamento da filha com os Silvestres do Montouro, lavradores e comerciantes: sangue por
dinheiro (a franqueza dum homem sem outra alternativa); assim seja, concordou o pai de Álvaro
Silvestre, compra-se tanta coisa, compre-se também a fidalguia.
A charrete bateu rudemente num barranco e parou.
Do Capítulo IV

(i)

Qual é o papel da água nesta obra? Dê exemplos e justifique.

(ii)

Descreva o tipo de relação entre D. Maria dos Prazeres e Álvaro Silvestre.

Ou
(b) Analise o título da obra Uma Abelha na Chuva.
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MACHADO DE ASSIS, Dom Casmurro
Responda à pergunta (a) ou à pergunta (b):
(a) Leia o extrato do Capítulo 3 e responda às perguntas seguintes:
– D. Glória, a senhora persiste na idéia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que
tempo, e já agora pode haver uma dificuldade.
– Que dificuldade?
– Uma grande dificuldade.
Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração,
veio ver se havia alguém no corredor; não deu por mim, voltou e, abafando a voz, disse que a
dificuldade estava na casa ao pé, a gente do Pádua.
– A gente do Pádua?
– Há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que
o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga, e esta é a dificuldade, porque
se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los.
– Não acho. Metidos nos cantos?
– É um modo de falar. Em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase que não sai de lá.
A pequena é uma desmiolada; o pai faz que não vê; tomara ele que as coisas corressem de
maneira, que… Compreendo o seu gesto; a senhora não crê em tais cálculos, parece-lhe que
todos têm a alma cândida…
– Mas, Sr. José Dias, tenho visto os pequenos brincando, e nunca vi nada que faça desconfiar.
Basta a idade; Bentinho mal tem quinze anos. Capitu fez quatorze à semana passada; são dois
criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos, desde aquela grande enchente, há dez
anos, em que a família Pádua perdeu tanta cousa; daí vieram as nossas relações. Pois eu hei
de crer?… Mano Cosme, você que acha? Tio Cosme respondeu com um “Ora!” que, traduzido
em vulgar, queria dizer: “São imaginações do José Dias os pequenos divertem-se, eu divirto-me;
onde está o gamão?”
– Sim, creio que o senhor está enganado.
– Pode ser minha senhora. Oxalá tenham razão; mas creia que não falei senão depois de
muito examinar…
– Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe; vou tratar de metê-lo no seminário
quanto antes.
– Bem, uma vez que não perdeu a idéia de o fazer padre, tem-se ganho o principal. Bentinho
há de satisfazer os desejos de sua mãe e depois a igreja brasileira tem altos destinos.
Do Capítulo 3, A Denúncia

(i)

Que tipo de mãe encontramos em D. Glória? Justifique.

(ii)

Explique a “grande dificuldade” do Sr. José Dias.

Ou
(b) Analise e dê exemplos das diferentes fases da vida de Bento Santiago ao longo da obra.
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JOSÉ EDUARDO AGUALUSA, O Vendedor de Passados
Responda à pergunta (a) ou à pergunta (b):
(a)
Dê exemplos de como a ficção se mistura com a realidade nesta obra.
Ou
(b)
Será O Vendedor de Passados uma sátira política e social? Justifique.

5

LUÍS DE STTAU MONTEIRO, Felizmente há Luar!
Responda à pergunta (a) ou à pergunta (b):
(a)
Contextualize e explique o significado da frase de Sousa Falcão: “Há homens que obrigam todos
os outros homens a reverem-se por dentro…”
Ou
(b)
Descreva a importância de Beresford ao longo da peça tendo em conta o seu perfil psicológico.

6

PAULINA CHIZIANE, O Alegre Canto da Perdiz
Responda à pergunta (a) ou à pergunta (b):
(a)
Comente a citação de Delfina: “Quero mostrar que uma negra pode ser gente e pode ultrapassar
as barreiras entre as raças.”
Ou
(b)
Concorda com a afirmação de que Maria das Dores é preconceituosa? Desenvolva.
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