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Um inimigo do povo 2ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Semana 27 – Atividades 

 
01. DR. STOCKMANN - Lembrem-se de que Peter é um pobre solitário. Não tem uma família onde possa 

se abrigar; tudo o que ele tem são negócios, negócios. E além disso, o que se pode dizer de um 
homem que bebe só chá! Esta água suja! Vamos, vamos para a mesa, meus filhos! Então, Catarina, 
e esse ponche? 
SRA. STOCKMANN (Encaminhando-se para a sala de jantar) - Vou buscar. 
DR. STOCKMANN - Capitão Horster, venha sentar-se aqui, perto de mim. Nos vemos tão pouco... 
Sentem-se meus amigos... (Sentam-se. A Sra. Stockmann traz uma bandeja com uma jarra, copos 
etc.) 
SRA. STOCKMANN - Pronto; aqui está o limão e o rum. Ali está o conhaque. Cada um se sirva à 
vontade. 
DR. STOCKMANN (Tomando um copo) - É o que faremos. (Preparam a bebida) Agora, venham os 
charutos. Eilif! Você deve saber onde está a caixa. E você, Morten, traga o meu cachimbo. (Os dois 
meninos vão ao quarto da direita) Desconfio que o Eilif surrupia um charuto de vez em quando, mas 
eu finjo que não vejo. (Chamando) E também o meu gorro, Morten! Catarina? Por favor, diz a ele onde 
o botei. Pronto, não precisa, ele já está trazendo. (Os dois meninos trazem os charutos e o cachimbo) 
Sirvam-se, meus amigos. Quanto a mim, sou fiel ao meu velho cachimbo. Ele me acompanhou em 
muitas expedições entre as nevascas do Pólo Norte. (Brindando) Saúde! É muito melhor estar no 
aconchego do lar... 

Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen. 
 

A partir do texto acima e da peça de Henrik Ibsen, assinale a alternativa correta. 
a) A família de Peter é muito presente na vida do prefeito, como fica demonstrado nos cuidados com 

a saúde dele. 
b) Após o período de privações, a família Stockmann desfruta de um bom momento da vida com os 

amigos e a mesa farta. 
c) O capitão Horster é infiel a causa do médico e estará, disfarçadamente, ao lado dele até a 

assembleia, na sua própria residência. 
d) O Dr.  Stockmann morou no polo norte durante boa parte da sua vida, assim ele se tornou um 

homem mais insensível. 
 
02. PETRA - Há tanta mentira em casa quanto na escola. Aqui temos de nos calar e lá devemos mentir 

para as crianças que nos ouvem. 
HORSTER - Mentir? 
PETRA - Às vezes somos obrigados a lhes ensinar coisas que nós mesmos não acreditamos. 
BILLING - Sim, é bem verdade isso. 
PETRA - Se eu tivesse meios, faria uma escola completamente diferente dessas tradicionais! 
BILLING - Ora! Os meios... 
HORSTER - Se está pensando nisso seriamente, senhorita, posso colocar um ótimo espaço a sua 
disposição. A velha casa de meu falecido pai é grande e está quase vazia. Tem uma enorme sala de 
jantar no primeiro piso. 
PETRA (Rindo) - Sim, sim, obrigada. Mas o mais provável é que eu jamais realize o meu projeto.  

 

Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen. 
 

A partir do texto acima e da peça de Henrik Ibsen, assinale a alternativa correta. 
a) A escola e a família são instituições sociais que amparam os indivíduos e são os lugares onde a 

verdade prospera. 
b) A peça trata da hipocrisia social e apresenta a mentira como uma forma de sobrevivência no 

mundo contemporâneo. 
c) A verdade e a mentira são abordadas na peça e fica claro que é sempre melhor falar a verdade do 

que mentir. 
d) Na peça, a classe média é o fiel da balança, sendo assim, ela é a principal defensora da ética e da 

moral. 


