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MEDIDA POR MEDIDA 2ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Lista 05 

 
01. DUQUE - Bem-vinda e na hora certa. Que notícias nos traz do bom ministro? 

ISABELA - Tem um jardim por muro alto cercado, com uma vinha no lado do ponente; uma porta de 
tábua aí se encontra; esta chave maior é para abri-la; com esta governamos a portinha que o jardim 
comunica com o vinhedo. Foi aí que eu fiquei de ir ter com ele na calada da noite. 
DUQUE - Julgais que será fácil orientar-vos? 
ISABELA - Tomei nota de tudo com cuidado. Com sigilo culposo, a falar baixo, desfeito em gestos, me 
mostrou duas vezes ele próprio o caminho. 
DUQUE - E não há nada mais combinado entre ambos que ela tenha de observar na entrevista? 
ISABELA - Nada mais, tirante a condição de ser no escuro. Fiz-lhe também saber que há de ser breve 
nosso encontro, porque me acompanhava sempre uma criada que ficara à espera de minha volta, por 
pensar que eu ia visitar meu irmão. 
DUQUE - Bem combinado. 
Nada e nada a Mariana eu disse ainda a esse respeito. Olá de casa! Vinde! (Volta Mariana.) 
Desejo que façais conhecimento com esta jovem; vem para auxiliar-vos. 
ISABELA - Desejo a mesma coisa. 
DUQUE - Estais convicta de que eu zelo por vós com interesse? 

 

Medida por Medida, de William Shakespeare 
 
A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a comédia Medida por Medida e do teatro 
elisabetano, escolha o item CORRETO: 
a) Isabela foi noiva de Ângelo, mas ele terminou o noivado pelo fato dela não ter sido fiel a ele. 
b) Nesse encontro, que será realizado em um ambiente escuro, Mariana tomará o lugar de Isabela. 
c) O bom ministro citado no texto acima é o personagem frei, que sempre age com honradez. 
d) O local citado no fragmento é o escolhido por Ângelo para o encontro dele com o Duque.  
 

02. DUQUE - Senhor, induzido por minha caridade, ao saber com que pressa deveis partir deste mundo, 
vim para aconselhar-vos, confortar-vos e rezar convosco. 
BERNARDINO - Comigo, irmão? Absolutamente. Passei a noite toda bebendo; preciso de mais tempo 
para preparar-me; se não, eles me macetam o cérebro. Não consinto em morrer hoje, está decidido. 
DUQUE - Oh, senhor! Mas é preciso! Por isso mesmo, suplico-vos pensar na viagem que ides 
empreender. 
BERNARDINO - Pois eu juro que não há quem possa convencer-me de morrer hoje. 
DUQUE - Mas ouvi-me... 
BERNARDINO - Nem mais uma palavra. Se tendes alguma coisa a dizer-me, vinde à minha cela, 
porque de lá eu não saio hoje. 
(Sai.)  

Medida por Medida, de William Shakespeare 
 

A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a comédia Medida por Medida e do teatro 
elisabetano, escolha o item CORRETO: 
a) A cabeça de Bernardino será enviada a Ângelo para comprovar a execução do jovem Cláudio, isso 

pode ser configurado como vilipêndio a cadáver. 
b) Em Londres era incomum a execução de criminosos em praça pública, sendo assim, Bernardino 

não se acha pronto para esse espetáculo inaugural. 
c) Lorde Ângelo é o grande articulador dos acontecimentos da trama, promovendo vários arranjos 

que demonstrará outro lado do caráter do Duque. 
d) Para Cláudio o mais inaceitável da morte é o fato dele ser morto para salvar a vida de Bernadino 

e de Mariana, pelo crime de prevaricação. 
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03. Um quarto em casa de Ângelo. Entram Ângelo e Escalo. 
ESCALO - Cada uma de suas cartas é o desmentido da outra.  
ÂNGELO - Por maneira mais contraditória e inexplicável. Seus atos revelam loucura. Praza os céus que 
não esteja com a razão abalada. E por que esse encontro na entrada da cidade, para aí eu lhe transmitir 
o poder? 
ESCALO - Não posso atinar o que seja. 
ÂNGELO - E por que motivo, também, é preciso que eu mande proclamar uma hora antes de ele 
chegar, que se alguém desejar alguma reparação de injustiça, deverá apresentar a petição na rua? 
ESCALO - A esse respeito ele apresenta razões: resolver logo esses assuntos de queixas e livrar-vos 
de recriminações a respeito do que possa depois ser imputado a nós. 
ÂNGELO - Pois que seja, vos peço, proclamado. Amanhã passarei por vossa casa; mandai aviso a 
todas as pessoas de posição que devem ir saudá-lo. 
ESCALO - Farei de acordo; passai bem. 
ÂNGELO - Boa-noite. 
(Sai Escalo.) 
Esse ato me transtorna e deixa inútil para tudo. Uma jovem desonrada, e justamente por pessoa de 
alta posição, que aplicou a crime análogo todo o rigor da lei! Por sorte minha o seu terno pudor não 
dirá nada da desonra. Como ela me acusara? A razão vai tirar-lhe todo o ousio. A minha autoridade é 
de tal monta, que escândalo nenhum pode tocá-la; primeiro o acusador ficara mudo. Vivo Cláudio 
estaria, se não fosse recear que sua idade turbulenta, tomada de paixão, viesse acaso a vingar a 
existência desonrada que tal preço custou. Fosse ele vivo! Mas não; quem uma vez perdeu a Graça 
não torna a endireitar, por mais que faça. 
(Sai.) 

Medida por Medida, de William Shakespeare 
 

A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre a comédia Medida por Medida e do teatro 
elisabetano, escolha o item INCORRETO: 
a) As cartas recebidas por Ângelo são cópias uma da outra, sendo assim, ele demonstra segurança 

e tem a certeza de que ele fez uma excelente gestão, apesar da loucura do antigo Duque.  
b) Lorde Ângelo acredita que ele não será punido pelo crime de assédio sexual por conta da motivação 

moral de sua atitude em preservar e cumprir a lei e da sua relevância social. 
c) Lorde Ângelo teme pela revelação do seu crime, mas no entanto ele confia na sua imagem, no seu 

poder e não acredita que Isabela terá coragem para desonrá-lo. 
d) Para Ângelo, se alguém já perdeu a graça, ou seja, perdeu a vida, não é mais possível recuperar 

o estado anterior e, nesse caso, ele não pode fazer nada. 
 


