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01. SRA. STOCKMANN - Não sei. Mas que Deus nos livre da infelicidade que nos espera se você continuar 

a desafiá-los. Ficaremos outra vez sem dinheiro, sem futuro. De minha parte, confesso que acho que 
já passamos privações demais nesta vida. Lembre-se disso, Thomas. Lembre-se do que isso 
representa. 
DR. STOCKMANN (Cerrando os punhos) - E eis a situação a que esses burocratas podem reduzir um 
homem de bem! Não é horrível, Catarina? 
SRA. STOCKMANN - Sim, eles estão se portando muito mal contigo, é verdade. Mas, santo Deus! Há 
tanta injustiça neste mundo! É preciso ceder, Thomas. Lembre-se dos meninos. Que será deles? Não, 
não, você não seria capaz... (Eilif e Morten entram com livros embaixo do braço) 
DR. STOCKMANN - Os meninos! (Recupera a energia) Não, ainda que o mundo desabasse, eu não 
me curvaria a esses canalhas! (Vai para o quarto) 
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A partir do texto acima e da peça de Henrik Ibsen, assinale a alternativa correta.  
a) Ao falar da família, a sra. Catarina deixa claro que os meninos devem seguir a tradição e os bons 

costumes e lutar contra o abuso de poder. 
b) Catarina defende o marido e acredita que ele deve lutar contra todas as injustiças sociais, assim 

ela se coloca, sempre, ao lado do médico. 
c) Catarina, esposa do Dr. Stockmann, é uma personagem comedida e sensata e compreende os 

riscos de desafiar pessoas poderosas. 
d) Diante de um provável impasse, o médico deixaria de lutar por seus ideais e ficaria ao lado da 

família, promovendo a segurança e o bem estar. 
 
02. HOVSTAD - Mas e a educação cívica, a consciência dos cidadãos, isso não é importante? 

ASLAKSEN - Quando um homem tem bens, o importante é protegê-los, e não meter-se em questões 
políticas, Sr. Hovstad. 
HOVSTAD - Que Deus me livre, nesse caso, de ter bens a zelar! 
BILLING - Claro, claro! 
ASLAKSEN (Sorrindo) - Hum! (Apontando com o dedo a escrivaninha) Antes de você, ocupava esta 
mesa o Sr. Stensgaard, que depois chegou a um alto cargo na Prefeitura... 
BILLING (Cuspindo) - Aquele oportunista! 
HOVSTAD - Mas eu não sou uma maria-vai-com-as-outras e jamais o serei. 
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A partir do texto acima e da peça de Henrik Ibsen, assinale a alternativa correta.  
a) Aslaksen é o jornalista mais radical e defende a publicação de todos os fatos que prejudique a 

Estação Balneária, assim ele acredita que colocará o prefeito em uma delicada situação política. 
b) Billing alega que o Sr. Stensgaard é um oportunista. Vale lembrar que o cargo conquistado pelo 

Sr. Stensgaard foi alçado por meio do uso do jornal, assim pode-se inferir que Billing usa essa 
estratégia. 

c) Hovstad é um personagem que tem consciência sobre a importância do seu papel como jornalista. 
Ele é imparcial e não deixa os interesses pessoais atrapalhar a linha editorial do jornal. 

d) O secretário, o Sr. Stensgaard, é o grande traidor do prefeito, pois a partir dele foi possível criar 
um relatório onde fica evidente o descaso e a má fé de Peter nas atribuições do cargo. 


