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Texto para as questões 01, 02 e 03 
 

Era ave-maria quando chegamos ao adro; perdida a esperança de romper a mole de gente que murava 
cada uma das portas da igreja, nos resignamos a gozar da fresca viração que vinha do mar, contemplando o 
delicioso panorama da baía e admirando ou criticando as devotas que também tinham chegado tarde e 
pareciam satisfeitas com a exibição de seus adornos. 

Enquanto Sá era disputado pelos numerosos amigos e conhecidos, gozava eu da minha tranquila e 
independente obscuridade, sentado comodamente sobre a pequena muralha e resolvido a estabelecer ali o meu 
observatório. Para um provinciano recém-chegado à corte, que melhor festa do que ver passar-lhe pelos olhos, 
à doce luz da tarde, uma parte da população desta grande cidade, com os seus vários matizes e infinitas 
gradações? 

Todas as raças, desde o caucasiano sem mescla até o africano puro; todas as posições, desde as 
ilustrações da política, da fortuna ou do talento, até o proletário humilde e desconhecido; todas as profissões, 
desde o banqueiro até o mendigo; finalmente, todos os tipos grotescos da sociedade brasileira, desde a 
arrogante nulidade até a vil lisonja, desfilaram em face de mim, roçando a seda e a casimira pela baeta ou pelo 
algodão, misturando os perfumes delicados às impuras exalações, o fumo aromático do havana às acres 
baforadas do cigarro de palha. 

— É uma festa filosófica essa festa da Glória! Aprendi mais naquela meia hora de observação do que nos 
cinco anos que acabava de esperdiçar em Olinda com uma prodigalidade verdadeiramente brasileira. 

Lucíola – José de Alencar – p. 02. – Ed. Ftd... 
 
01. O fragmento abre com aspectos positivos do Rio de Janeiro e seu caráter tropical. Reconheça esses 

elementos do texto. 
 
02. Enumere os aspectos que o narrador destaca da sociedade que ele observa. 
 
03. A prosa romântica destaca os valores burgueses e nacionais. Pesquise a motivação histórica que justifica 

tal valorização. 
 
- Leia o texto para responder as questões 04, 05 e 06. 
 

Passemos por alto sobre os anos que decorreram desde o nascimento e batizado do nosso memorando, e 
vamos encontrá-lo já na idade de sete anos. Digamos unicamente que durante todo este tempo o menino não 
desmentiu aquilo que anunciara desde que nasceu: atormentava a vizinhança com um choro sempre em oitava 
alta; era colérico; tinha ojeriza particular à madrinha, a quem não podia encarar, e era estranhão até não poder 
mais. 

Logo que pôde andar e falar tornou-se um flagelo; quebrava e rasgava tudo que lhe vinha à mão. (...) Era, 
além de traquinas, guloso; quando não traquinava, comia. A Maria não lhe perdoava; trazia-lhe bem 
maltratada uma região do corpo; porém ele não se emendava, que era também teimoso, e as travessuras 
recomeçavam mal acabava a dor das palmadas. 

Assim chegou aos sete anos. 
Afinal de contas a Maria sempre era saloia, e o Leonardo começava a arrepender-se seriamente de tudo 

que tinha feito por ela e com ela. E tinha razão, porque, digamos depressa e sem mais cerimônias, havia ele 
desde certo tempo concebido fundadas suspeitas de que era atraiçoado. Havia alguns meses atrás tinha notado 
que um certo sargento passava-lhe muitas vezes pela porta, e enfiava olhares curiosos através das rótulas: 
uma ocasião, recolhendo-se, parecera-lhe que o vira encostado à janela. Isto porém passou sem mais 
novidade. 

Manuel Antônio de Almeida – Memórias de um Sargento de Milícias – p. – Ed. Ftd...  
 
04. Leonardo, o filho, é o protagonista do romance. Folgado, malandro, vive suas aventuras sem nenhum 

compromisso com a vida séria. Destaque do texto a passagem que comprova que ele é assim desde 
criança: 

 
05. Quando adulto, Leonardinho é incorrigível, não se emenda nunca. Ele já demonstra essa atitude na 

infância? Justifique com o texto: 
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06. O fragmento destaca também o comportamento não recomendável da mãe de Leonardo. Tal 
comportamento difere da heroína romântica em que aspecto? 

 
FUVEST: Leia o trecho de abertura de Memórias de um sargento de milícias e responda ao que se pede. 

Era no tempo do rei. 
Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, 

chamava-se nesse tempo – O canto dos meirinhos –; e bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de 
encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe (que gozava então de não pequena consideração). Os 
meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei; esses eram gente 
temível e temida, respeitável e respeitada; formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que 
envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida: o extremo 
oposto eram os desembargadores. 

Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um sargento de milícias. 
 
07. A frase “Era no tempo do rei” refere-se a um período histórico determinado e possui, também, uma 

conotação marcada pela indeterminação temporal. Identifique tanto o período histórico a que se refere a 
frase quanto a mencionada conotação que ela também apresenta. 

 
08. No trecho aqui reproduzido, o narrador compara duas épocas diferentes: o seu próprio tempo e o tempo do 

rei. Esse procedimento é raro ou frequente no livro? Com que objetivos o narrador o adota? 
 
 
 


