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A advogada que viu Deus e o Diabo e depois 
voltou para a Terra. 

1ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Semana 27 – Atividades 

 
01. Advogada – Excelência, minha vida é o Direito. Se tamanho desafio avulta em meu horizonte, não tenho medo. 

Antes, fico feliz por ele existir e poder superá-lo. Será uma honra ser sua procuradora. 
Ministro – Muito bem dito, doutora. Estou bastante feliz. Um brinde! Gostaria eu de brindar com scotch, mas 
minha saúde não permite. Bebamos café! 
Advogada – Não, obrigada. 
Ministro – Veja bem: este é um café importado, sem cafeína, que eu trouxe da Arábia Saudita... 
Advogada – Mas estou fazendo clareamento nos dentes... 
Ministro – Não é possível que fará tal desfeita comigo! Este brinde é a assinatura do nosso contrato! 
Advogada – Certo, vou beber um pouco em vossa consideração. 
Ministro – Agora, vejo que há esperança. 

A Advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra do Grupo G7. 
 

Com base no texto e no seu conhecimento da peça A advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a 
Terra, do Grupo G7, assinale a alternativa correta. 
a) Além de advogada, a Dra. Maria Vitória é uma dedicada dona de casa que coloca a família como prioridade 

máxima na sua vida. 
b) No Brasil, o café, proveniente da Arábia Saudita, é um símbolo muito recorrente para celebrar os contratos 

na área jurídica. 
c) Pode-se inferir que o ministro manipulou a advogada para que ela tomasse o café, assim ele teria a certeza 

que ela iria para o inferno.  
d) Pode-se inferir que o ministro realmente gostaria de celebrar, com scotch, o contrato de sua defesa com a 

advogada Maria Vitória.  
 
02. Atendente 1 – Olha, ele precisa ter antes o carimbo de validade do protocolo de admissão das trevas. 

Advogada – Carimbo do protocolo de admissão das trevas, é claro. Mas onde fica isso? 
Atendente 1 – Próxima mesa à esquerda. 
Advogada – Obrigada, já volto. 
Liga o foco 3. 
Advogada – Com licença. 
Gentil – Olá, senhora. Em que posso ajudá-la? 
Advogada – Olá. Aqui é o protocolo de admissão das trevas? 
Gentil – Isso mesmo, senhora. 
Advogada – Bom, eu queria dar entrada no processo de nulidade deste documento. 
Gentil – Pois bem, isso é no cartório de distribuição infernal, não é nossa competência. 
Advogada – Eu sei, mas é que estive no cartório de distribuição infernal e me disseram que preciso do carimbo 
do protocolo de admissão das trevas. 
Gentil – Ah. Então você quer o carimbo e não a nulidade do processo? 

 

A Advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra do Grupo G7. 
 

Tendo como referência a peça A advogada que viu Deus, o Diabo e depois voltou para a Terra, do Grupo G7, 
assinale a alternativa correta.  
a) A Dra. Maria Vitória tem dificuldade para dar entrada no processo de nulidade do contrato. 
b) O funcionário do cartório exigiu uma enorme quantia de dinheiro para aceitar o processo. 
c) O protocolo é a etapa inicial e a mais rápida, assim a advogada consegue o número rapidamente. 
d) Para dar entrada no processo, a advogada precisou falsificar o carimbo e roubar a perícia. 

 


