
 

 

Tarefa 20 professor Sinval 
 

Literatura 
 
- Texto para as questões 01, 02, 03, 04 e 05. 
 

Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhados abaixo. Em um sarau todo o mundo tem que 
fazer. O diplomata ajusta, com um copo de champanha na mão, osmais intrincados negócios; todos murmuram 
e não há quem deixe de ser murmurado. Ovelho lembra-se dos minuetes e das cantigas do seu tempo, e o 
moço goza todos os regalosda sua época; as moças são no sarau como as estrelas no céu; estão no seu 
elemento: aquiuma, cantando suave cavatina, eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos, por entre os quaissurde, 
às vezes, um bravíssimo inopinado, que solta de lá da sala do jogo o parceiro queacaba de ganhar sua partida 
no écarté, mesmo na ocasião em que a moça se espichacompletamente, desafinando um sustenido; daí a 
pouco vão outras, pelos braços de seuspares, se deslizando pela sala e marchando em seu passeio (...) 
Finalmente, no sarau não é essencial ter cabeça nem boca, porque, para alguns é regra,durante ele, pensar 
pelos pés e falar pelos olhos. 

E o mais é que nós estamos num sarau. Inúmeros batéis conduziram da Corte para a ilha de... senhoras e 
senhores, recomendáveis por caráter e qualidades; alegre, numerosa e escolhida sociedade enche a grande 
casa, que brilha e mostra em toda a parte borbulhar o prazer e o bom gosto. 
 

              A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo  
 
01. Pesquise o significado de sarau e associe-o a um evento contemporâneo: 
 
02. No fragmento, o autor destaca os aspectos positivos do ambiente ou o deprecia? Justifique: 
 
03. O sarau associa-se ao modo de vida burguês. Que elementos justificam a afirmação? 
 
04. A burguesia se firmou como classe dominante a partir da Revolução Francesa. Que mudanças ela implantou 

no cotidiano? 
 
05. A linguagem do texto romântico marca-se pela metáfora/comparação e pela hipérbole. Destaque do texto 

exemplos das duas figuras: 
 
Texto para as questões 06, 07, 08 
 

Eu já era, pois, mancebo. Meus pais nada poupavam para me educar convenientemente: aprendia quanto 
me vinha à cabeça: diziam que minha voz era sonora, e por tal convidavam-me para cantar em elegantes 
sociedades; julgavam que eu dançava com graça e lá ia eu para os bailes; finalmente, como cheguei a fazer 
algumas quadras, pediam-me para recitar sonetos em dias de anos, e assim introduziram-me em mil reuniões, 
onde as belezas formigavam e os amores eram dardejados por brilhantes olhos de todas as cores. Além disto, 
frequentava as casas de meus companheiros de estudos e os ouvia contar proezas de paixões, triunfos e 
derrotas amorosas. Meu amor-próprio se despertou; tive vontade de amar e ser amado. 
 

A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo – p. 34 – Ed. Ftd... 
 
06. A ideologia burguesa se manifesta no fragmento. Destaque a passagem que a identifica e comente-a: 
 
07. O trecho caracteriza o protagonista do romance, Augusto. Suas características demonstram idealização? 

Justifique: 
 
08. O final do texto identifica a característica básica do romance romântico. Explique: 
 
 


