
 

 

TM 25 – 1ª SÉRIE - SINVAL – LITERATURA 
 

Texto para as questões 01 e 02: 
 

O pajé vibrou o maracá, e saiu da cabana, porém o estrangeiro não ficou só. 
Iracema voltara com as mulheres chamadas para servir o hóspede de Araquém, e os guerreiros vindos 

para obedecer-lhe. 
— Guerreiro branco, disse a virgem, o prazer embale tua rede durante a noite; e o Sol traga luz a teus 

olhos, alegria à tua alma. 

E assim dizendo, Iracema tinha o lábio trêmulo, e úmida a pálpebra. 

— Tu me deixas? perguntou Martim. 
— As mais belas mulheres da grande taba contigo ficam. 

— Para elas a filha de Araquém não devia ter conduzido o hóspede à cabana do pajé. 
— Estrangeiro, Iracema não pode ser tua serva. É ela que guarda o segredo da jurema e o mistério do 

sonho. Sua mão fabrica para o pajé a bebida de Tupã. 
José de Alencar – Iracema  

 
01. Destaque do texto elementos que comprovam a presença da cultura indígea, preocupação do autor ao 

fazer o romance. 
 
02. Comente da fala de Iracema o fato que torna o amor dela por Martim proibido. 
 
Texto para as questões 03 e 04: 

    
A virgem ficou imóvel. 

— Vai, e torna com o vinho de Tupã. 
Quando Iracema foi de volta, já o pajé não estava na cabana; tirou a virgem do seio o vaso que ali 

trazia oculto sob a carioba de algodão entretecida de penas.       Martim lho arrebatou das mãos, e libou as 
poucas gotas do verde e amargo licor. Não tardou que a rede recebesse seu corpo desfalecido. 

Agora podia viver com Iracema, e colher em seus lábios o beijo, que ali viçava entre sorrisos, como o 

fruto na corola da flor. Podia amá-la, e sugar desse amor o mel e o perfume, sem deixar veneno no seio da 
virgem. 

O gozo era vida, pois o sentia mais vivo e intenso; o mal era sonho e ilusão, que da virgem ele não 
possuía mais que a imagem. 

Iracema se afastara opressa e suspirosa. 
Abriram-se os braços do guerreiro e seus lábios; o nome da virgem ressoou docemente. A juruti, que 

divaga pela floresta, ouve o terno arrulho do companheiro; bate as asas, e voa para conchegar-se ao 
tépido ninho. Assim a virgem do sertão, aninhou-se nos braços do guerreiro. 

José de Alencar – Iracema  

 

03. Confirme com o texto que Iracema comete uma ação ilícita: 
 
04. A presença da mitologia cristã é constante nos romances indianistas de Alencar. Relacione a atitude de 

Iracema a uma passagem bíblica. 

 
05. A consequência do ato de Iracema narrada no fragmento é desastrosa, ela é punida. Relacione a punição 

que ela recebe ao moralismo burguês, que marca a prosa romântica, inclusive a indianista: 
 
Leia o texto para responder as questões 06 a 08. 
 

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. 
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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...  

 
06. 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: 
 
07. Quando adulto, Leonardinho é incorrigível, não se emenda nunca. Ele já demonstra essa atitude na 

infância? Justifique com o texto: 
 
08. 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. 

 
09. 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. 
 
10. 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? 
 
 

 
 


