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QUESTÃO 01 Como nos romances de folhetim, a 
trama de amor entre Rosa e Van Baerle segue uma 
sequência familiar aos leitores: 1- encontro do 
casal que se apaixona; 2- uma dificuldade 
amaeaça separá-los, parecendo que o destino 
trama para isso; 3- o desfecho inesperado que, no 
caso de ser um final feli, os reúne, quando já 
parecia impossível. Identifique em A tulipa negra 
os episódios que correspondem a cada uma 
dessas etapas. 
 

QUESTÃO 02 Bem próprias do folhetim são as 
idealizações, ou seja, situações e personagens 
que, bastante improváveis na vida real, combinam 
bem com o tom de fantasia romântica e 
aventuresca das histórias. 
A) Mencione algumas idealizações de A tulipa 
negra. 
B) O que você acha dessas idealizações? Elas 
fazem a história ficar mais emocionante e mais 
bonita ou levam você a gostar menos da história, 
por achá-la improvável de acontecer? Justifique 
sua resposta.  
 

QUESTÃO 03 O Capítulo 1 fala, essencialmente, 
da relação entre duas pessoas: o protagonista Cor-
nelius van Baerle e seu pai, que tinha o mesmo 
nome que ele. Após uma leitura minuciosa de 
todo o trecho, você deverá escrever um parágrafo 
dissertativo DISCUTINDO este assunto. Analise, 
essencialmente, os conselhos dados pelo pai ao 
protagonista e a forma como esses foram segui-
dos. 
 

QUESTÃO 04 O título do Capítulo 2 já esclarece 
que o protagonista se tornou um apaixonado por 
tulipas. Após uma leitura minuciosa de todo o tre-
cho, você deverá escrever um parágrafo disserta-
tivo ESCLARECENDO como esta paixão começou e 
quais foram as ações de Van Baerle para cultivar 
essas flores.  
 

QUESTÃO 05 No Capítulo 3, Alexandre Dumas in-
troduz o conflito em sua narrativa, ou seja, traz 
algo que quebra a felicidade e a tranquilidade na 
vida de seu protagonista: a rivalidade com o vizi-
nho Isaac Boxtel. Após uma leitura minuciosa de 
todo o trecho, você deverá escrever um parágrafo 
dissertativo RESPONDENDO, em um só texto, TO-
DAS as perguntas que se seguem: Por que essa ri-
validade surgiu e como, ao longo do capítulo, ela 

foi crescendo gradativamente? Qual(is) a(s) estra-
tégia(s) de Boxtel para tentar prejudicar o prota-
gonista? Boxtel teve êxito em suas tentativas? Jus-
tifique! 
 

QUESTÃO 06 No Capítulo 4, como se pode ante-
ver pelo título, Van Baerle recebe um pacote mis-
terioso. Após uma leitura minuciosa de todo o tre-
cho, você deverá escrever um parágrafo disserta-
tivo ESCLARECENDO quem entrega este objeto a 
ele, o que continha o pacote e qual a reação de 
Boxtel ao descobrir sua existência.  
 

QUESTÃO 07 O Capítulo 5 fala sobre alguns fatos 
ocorridos no dia 20 de agosto de 1672. Após uma 
leitura minuciosa de todo o trecho, você deverá 
escrever um parágrafo dissertativo RESUMINDO 
esses acontecimentos. 
 

QUESTÃO 08 O Capítulo 6 retrata a tentativa dos 
irmãos De Witt em fugirem da multidão que os 
queria matar. Após uma leitura minuciosa de todo 
o trecho, você deverá escrever um parágrafo dis-
sertativo RESUMINDO este episódio, ESCLARE-
CENDO ainda quais eram os personagens que es-
tavam dispostos a ajudarem os irmãos De Witt 
nesta fuga. 
 

QUESTÃO 09 Um dos primeiros destaques de A tu-
lipa negra é a construção do protagonista Cor-
nelius van Baerle. Já no início da obra, o narrador 
nos conta sobre a relação dele e seu pai, ressal-
tando os conselhos que este teria dado àquele 
ainda na sua infância e juventude. Disserte sobre 
esse tema. 
 

QUESTÃO 10 Escreva um parágrafo claro e coe-
rente em que você RESPONDA: por que o romance 
de folhetim ganhou esse nome? Quais as caracte-
rísticas principais dessa modalidade narrativa? 
 

QUESTÃO 11   Van Baerle vai, gradativamente, se 
transformando em um grande entendedor de tu-
lipas. Como cresceu e se desenvolveu esse gosto 
pela botânica na vida do protagonista? 
 

QUESTÃO 12 Escreva um parágrafo claro e coe-
rente em que você RESPONDA: com qual finali-
dade inicial foi criado o romance de folhetim? 
Quais são as características dessa modalidade nar-
rativa? 


