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DOM CASMURRO  9° ANO– PORTUGUÊS – FÁBIO 

 
Lista 08 – Atividades 

 
Texto: 

 
Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura, e o interior da casa 

menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar vi a mãe 
chorando; à porta da alcova duas crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O 
cadáver jazia na cama; a cama...  

Suspendamos a pena e vamos à janela espairecer a memória. Realmente, o quadro era feio, já pela 
morte, já pelo defunto, que era horrível… Isto aqui, sim, é outra cousa. Tudo o que vejo lá fora respira 
vida, a cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da 
Estrada Central que bufa, assobia, fumega e passa, a palmeira que investe para o céu, e finalmente 
aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Um rapaz, que ali no beco empina um 
papagaio de papel, não morreu nem morre, posto também se chame Manduca.  
 

Machado de Assis. Dom Casmurro. 
 

01. Bento Santiago, em sua infância, tinha poucos amigos. Um garoto que ele entrou em contato era o 
Manduca. Assim, responda:  
a) Quem era Manduca?  
b) Explique o tipo de debate que os dois tinham entre si.  

 
02. Bento Santiago apaixona-se por Capitu na adolescência, sendo o primeiro amor dele; no entanto  

D. Glória havia feito a promessa de que o Bentinho viraria um religioso, obrigando-o a fazer o 
seminário. Diante desse contexto, responda: 
a) Quem era o melhor amigo dele no seminário?  
b) Explique como Bentinho conseguiu se livrar do seminário.  

 
Texto:  
 

Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera 
nunca; sabia apenas o assunto, e estimei a coincidência. Vi as grandes raivas do mouro, por causa de 
um lenço, -- um simples lenço! -- e aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros 
continentes, pois não me pude furtar à observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de 
Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. Os lenços perderam-se, hoje são precisos os 
próprios lençóis; alguma vez nem lençóis há e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam 
passando pela cabeça, vagas e turvas, à medida que o mouro rolava convulso, e Iago destilava a sua 
calúnia. Nos intervalos não me levantava da cadeira; não queria expor-me a encontrar algum conhecido. 
As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens iam fumar. Então eu perguntava 
a mim mesmo se alguma daquelas não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério, e vinham 
outras incoerências, até que o pano subia e continuava a peça. O último ato mostrou-me que não eu, 
mas Capitu devia morrer. Ouvi as súplicas de Desdêmona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria 
do mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do público.  

 

Machado de Assis. Dom Casmurro.  
 
03. Ao sair da peça Otelo, Betinho conclui que Capitu “devia morrer”. Chegando à sua casa, às 6:00 da 

manhã, qual foi a atitude dele com relação a si mesmo e com relação a Ezequiel? Detalhe a sua 
resposta. 

 
04. Diante do fim do casamento entre Capitu e Bento Santiago, qual foi a solução encontrada para eles 

manterem a aparência de casados? 


