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Um inimigo do povo 2ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 
 

Semana 31 –Atividades 
 

01. 
ASLAKSEN (Para Horster) - O doutor ainda não chegou? 
HORSTER – Está esperando na sala ao lado. (Movimentos diante da porta do fundo). 
HOVSTAD (A Billing) - Veja! Vem chegando o prefeito! 
BILLING - Que Deus me castigue! O homem tem coragem para comparecer. (O Prefeito Stockmann 
entra vagarosamente, abrindo caminho na aglomeração, cumprimenta gentilmente os presentes. Logo 
depois, pela porta da direita, entra o Dr. Stockmann, de casaca preta e gravata branca. Poucos 
aplausos. Silêncio) 
DR. STOCKMANN (Sussurra) - Tudo bem contigo, Catarina? 
SRA. STOCKMANN (Comovida) - Tudo bem, tudo bem. (Baixa a voz) Por favor, Thomas, não se exalte. 
DR. STOCKMANN - Fique tranqüila! Sei me controlar. (Consulta o relógio, sobe ao estrado e faz uma 
saudação com a cabeça) Já passou da hora, quinze minutos, vou começar. (Pega o manuscrito) 
ASLAKSEN - Acho que deveríamos começar elegendo um presidente. 
DR. STOCKMANN - Não! Não precisa!. 
ALGUNS SENHORES - Sim, sim! Vamos eleger um presidente! 
PREFEITO - Sou também de opinião que se escolha alguém para dirigir os debates. 

 

Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen. 
 

A partir do texto acima e da peça de Henrik Ibsen, assinale a alternativa correta. 
a) Catarina, esposa do Dr. Stockmann, se exaspera durante a realização da assembleia e sofre um 

AVC. 
b) Na assembleia, o livre debate das ideias divergentes é o maior exemplo de civilidade política dos 

moradores. 
c) Nota-se, ao longo da realização da assembleia, que o médico perde o poder sobre a condução da 

mesma. 
d) Peter, irmão do médico, foi escolhido para presidir a assembleia, visto que ele já é o prefeito da 

cidade. 
 
02. DR. STOCKMANN - Muito bem, caros concidadãos. Nada mais direi sobre nossos governantes. Não 

pretendo criticá-los mais, dizer-lhes mais e mais verdades, não, não mesmo! Quem julgar que estou 
aqui para desabafar meu inconformismo contra estes senhores está enganado. Estou certo de que 
todos esses reacionários, todos esses velhos destroços de um mundo que está desaparecendo terão o 
seu fim natural, cedo ou tarde. Não precisaremos apressar o seu desaparecimento, pois eles acabarão 
por si mesmos. Não é tampouco essa gente que constitui o perigo mais iminente para a sociedade. 
Não, não são eles os mais perigosos destruidores das forças progressistas, nem são eles os mais 
perigosos inimigos da verdade e da liberdade! 
 

GRITOS POR TODOS OS LADOS - Quem são? Quem são? Diga! 
 

DR. STOCKMANN - Sim, podem ficar descansados, eu direi! Foi esta justamente a grande descoberta 
que fiz ontem. (Alteando a voz) O inimigo mais perigoso da verdade e da liberdade, entre nós, é a 
enorme e silenciosa maioria dos meus concidadãos. Esta massa amorfa, é ela! Sim, agora já o sabem. 
(Grande alvoroço. A maioria dos assistentes grita, sapateia, assobia. Ruído formidável na sala. Alguns 
mais velhos parecem aprovar com olhares divertidos. A Sra. Stockmann ergue-se com ar inquieto. 
Eilif e Martin dirigem-se ameaçadores para os colegiais que fazem barulho. Aslaksen faz soar a 
campainha e pede silêncio. Hovstad e Billing falam, ambos, mas não se ouve o que dizem. Momentos 
depois o silêncio se restabelece) 

Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen. 
 

A partir do texto acima e da peça de Henrik Ibsen, assinale a alternativa correta.  
a) No final da assembleia, Thomas é ovacionado pelos participantes da reunião e aclamado herói da 

cidade. 
b) O comportamento dos participantes da reunião foi exemplar, pois todos ouviram os argumentos 

com moderação. 
c) O médico, dr. Thomas, perde a compostura e agride verbalmente os cidadãos presentes na 

assembleia.  
d) O principal ponto de pauta da assembleia era a destituição dos funcionários que tinham cargos de 

confiança. 


