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DOM CASMURRO 9° ANO – LÍNGUA PORTUGUESA – FÁBIO 

 
Lista 07 

 
TEXTO 1: 

 
Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Sousa Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos 

claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse 
acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, 
não falava claro nem seguido; as mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, 
porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha 
nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Esta dificuldade em pousar foi a 
maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas 
também ria folgado e largo. Uma cousa não seria tão fugitiva, como o resto, a reflexão; íamos dar com 
ele, muita vez, olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto 
espiritual, ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade pedia-me 
frequentemente explicações e repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas, até as 
palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. 
 
01. O trecho anterior faz referência a Escobar, quem Bentinho conheceu no seminário. O amigo do 

protagonista mostra-se inteligente e curioso. Dessa forma, qual era o objetivo de Escobar em 
frequentar o seminário? Detalhe a sua resposta.  

 
TEXTO 2:  
 

E...quê? Sabes o que é que trocariam mais; se o não achas por ti mesmo, escusado é ler o resto do 
capítulo e do livro, não acharás mais nada, ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia. Mas 
se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão 
fora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me 
confessasse quantos, quantos, quantos já lhe dera o peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos 
sonhos que ora conto não tiveram, naqueles três ou quatro minutos, esta lógica de movimentos e 
pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, com o desenho truncado e torto, uma 
confusão, um turbilhão, que me cegava e ensurdecia.  
 
02. Durante a adolescência, Bentinho demonstra ciúmes com relação à Capitu. No fragmento de texto 

anterior, refere-se a um desses momentos. Explique o que deu início ao ciúme de Bentinho no 
fragmento anterior. 

 
TEXTO 3: 
 

Já agora não tiro a doente da cama sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de cinco dias, minha 
mãe amanheceu tão transtornada que ordenou me mandassem buscar ao seminário. Em vão tio Cosme: 

– Mana Glória, você assusta-se sem motivo, a febre passa... 
– Não! não! mandem buscá-lo! Posso morrer, e a minha alma não se salva, se Bentinho não estiver 

ao pé de mim. 
– Vamos assustá-lo. 
– Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo, já, já, não se demorem. 

 
03. O texto anterior faz alusão à doença de D. Glória, que acredita que pode morrer e manda buscar o 

filho no seminário. José Dias fala sobre a condição de enfermidade da mãe a Bentinho. Dessa forma, 
explique o ímpeto de Bentinho perante a possibilidade de a própria mãe morrer.  

 
04. Explique o contexto da seguinte frase: “Tal foi o segundo dente de ciúmes que me mordeu”, levando 

em consideração os dois ataques de ciúmes de Bentinho. 
 


