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MEDIDA POR MEDIDA 2ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 
 

Lista 06 – Atividades 
 

01. 
ATO V 
 

Cena I 
Uma praça pública, perto da porta da cidade. Mariana, de véu; Isabela e frei Pedro, a distância. Entram 
o duque, Várrio, lordes, Ângelo, Escalo, Lúcio, preboste, oficiais e cidadãos. 
DUQUE - Meu muito digno primo, eu vos saúdo. Meu velho amigo, alegra-me rever-vos. 
ÂNGELO e ESCALO - Feliz regresso a Vossa Graça real! 
DUQUE - Graças vos dou, cordiais e repetidas. De vós nos informamos, e a tal ponto ouvimos elogiar 
vossa justiça, que nossa alma não pode denegar-vos esta homenagem pública, esperando dar-vos 
depois maiores recompensas. 
ÂNGELO - Isso mais obrigado, ainda, me deixa. 
DUQUE - Fala alto o vosso mérito! Seria prejudicá-lo, se na fortaleza do peito ora o prendesse, pois 
merece residência segura com letreiro de bronze, que o proteja contra os dentes do tempo e contra o 
efeito do descaso. Daime a mão, porque os súditos compreendam, ante tal gesto, que esta cortesia 
exterior é a expressão inadequada do reconhecimento que aqui dentro se abriga. Escalo, vemos! 
Colocai-vos deste lado; sois ambos bons suportes. 
(Frei Pedro e Isabela avançam.) 

Medida por Medida, de William Shakespeare. 
 

A partir do texto acima e do seu conhecimento sobre do teatro elisabetano, e em especial, sobre o 
palco com 3 patamares, escolha o item CORRETO: 
a) A cenografia elisabetana é primorosa por conta dos recursos disponíveis nos 3 planos de palco. 
b) Como a cena se passa em uma Praça Pública o mais provável é que ela seja montada no proscênio. 
c) Duque pune Ângelo por conta dos abusos de poder e pelos casos de corrupção passiva e ativa. 
d) O frei Pedro é o grande personagem da peça, afinal ele se fantasiou de Duque para governar 

Viena.  
 
02.MARIANA - Os joelhos emprestai-me, Isabel; vinde pôr-vos ao meu lado, que eu porei minha vida de 

hoje em diante somente em vos servir. 
DUQUE - Vosso pedido, sobre importuno, é inútil. Se ela viesse impetrar compaixão por esse fato, o 
espírito do irmão seu leito pétreo romperia e a levara horrorizada. 
MARIANA - Vinde ajoelhar-vos, Isabel, comigo; basta as mãos levantardes, que eu me incumbo de 
falar tudo. Dizem que os melhores homens hão de conter sempre defeitos e que chegam a ser 
melhores, quando alguma coisa de ruim contêm. Meu marido talvez seja assim feito. Ó Isabel! Não 
quereis ceder-me os joelhos? 
DUQUE - Vai morrer por haver matado Cláudio. 
ISABELA (ajoelhando-se) - Meu muito generoso soberano, olhai a este homem condenado, como se 
meu irmão vivesse. Creio, em parte, que ele fosse sincero em seus motivos, até quando me viu. Se 
essa é a verdade, não deixeis que ele morra. Houve justiça com meu irmão, pois ele era culpado do 
crime por que a vida a perder veio. Quanto a Ângelo, não chegou a dar corpo a seus intentos; 
sepultemo-los, pois, tal como a intentos que em caminho morreram. Pensamentos não são vassalos, 
e os intentos nunca passam de pensamentos. 
MARIANA - Isso mesmo, milorde. 
DUQUE - Vossa súplica é improfícua; levantai-vos, portanto. Ora me lembro de outra falta. Preboste, 
por que causa foi Cláudio executado fora de hora? 

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) O pedido da irmã Isabela não pode ser atendido pelo Duque, pois Ragozine está morto. 
b) Isabela pede perdão para Ângelo com o argumento de que ele, de fato, não chegou a cometer 

crime. 
c) Cláudio não foi executado por conta da infração não ter sido tão grave, afinal ele apenas tentou 

assediar Isabela. 
d) No final dessa cena o Duque pede a mão de Isabela em casamento, porém ela responde que não 

deseja se casar. 
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03. DUQUE - Quem difama o monarca é o que merece. Cuidai de reparar agora, Cláudio, a ofensa que 
fizestes. Alegrai-vos, Mariana! Ângelo, amai-a; confessei-a, e posso asseverar-vos que é virtuosa. 
Amigo Escalo, sou-te agradecido por toda tua bondade; algo te aguarda bem melhor do que simples 
cortesia. Obrigado, preboste, por teu zelo e tua discrição; vamos nomear-vos para cargo mais digno. 
Ângelo, peço-vos que lhe perdoeis ter ele substituído a cabeça de Cláudio, apresentando-vos a de um 
tal Ragozine. Por si própria essa falta se escusa. Minha cara Isabel, tenho agora de fazer-vos uma 
proposta que vos diz respeito. Se tudo o que passou vos comprazeu, o que é meu será vosso e o vosso 
meu. Vamos para o palácio, onde teremos vagar para contar o que sabemos. 
(Saem.) 

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) Pode-se inferir que tudo termina com alguns casamentos e por isso o final é feliz.  
b) Escalo é o único personagem que não difamou o Duque, por isso ele será promovido. 
c) Cláudio será perdoado pelo crime sexual que cometeu, desde que se case com a Isabela.  
d) Ângelo se torna o principal assistente do Duque, pois teve forte demonstração de justiça. 


