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Um trem de janelas acesas (Teresa Noronha) 
 
1. Vovó Mariquinha é uma personagem muito im-
portante na obra. Descreva-a fisicamente e diga 
como ela era no trato com as pessoas. 
 
2. No capítulo A passagem pela ponte, Claudinha 
fala das pessoas que se deixam dominar por vá-
rios tipos de medo, muitas vezes injustificados. A 
respeito disso, vovó Mariquinha costuma dizer 
que muita gente passa a vida de olhos fechados, 
porque tem medo de passar em uma ponte sobre 
um rio largo e por isso deixava de viajar. Qual 
acontecimento faz com que ela perca o medo? 
 
3. Em que época e em quais lugares se passa a 
história? Justifique sua resposta copiando e/ou 
indicando trechos do texto que a comprove. Co-
loque sempre o número das páginas de onde 
você retirou os trechos. 
 
4. Podemos dizer que este é um livro de memó-
rias? Por que? 
 
5. Os títulos de três capítulos começam com “Na 
sala de espera”. O que significa essa expressão, 
de acordo com o contexto do livro? 
 
6. Leia o desfecho do livro. Como você interpreta 
a expressão “última estação”, presente neste tre-
cho? 
 
7. Em Um trem de janelas acesas há uma epigrafe. 
A) Explique o que é uma epígrafe. Se precisar, re-
corra a um dicionário, mas escreva com as suas 
palavras. 
B) Copie a epígrafe principal do livro e, em se-
guida, a interprete. 
 
8. Um dos capítulos do livro Um trem de janelas 
acesas, de Teresa Noronha, se chama Bolinhos de 
chuva. Escreva um parágrafo claro e coerente em 
que você resuma este episódio, apresentando os 
principais fatos vividos pelos personagens. 
 
9. No livro Um trem de janelas acesas, de Teresa 
Noronha, Vovó Mariquinha ganha um vestido de 

seus filhos para ir ao casamento da prima Cléria. 
Como é esse vestido? Ela se sente confortável 
com ele? Por quê? Como ela faz para não ter que 
usar o vestido e não magoar os filhos? 
 
10. Leia o texto que se segue. Ele é um resumo 
do livro Memórias da Emília, de Monteiro Lo-
bato, publicado em 1936: 
Emília resolve contar as suas memórias e historias inventa-
das, ou melhor, "mentir" as suas memórias, pois afinal, ela 
acha que aquele que escreve sobre si próprio "tem um pé" na 
enganação, na mentira. Segundo ela, se a pessoa contar o 
que realmente aconteceu na sua vida, todos iriam perceber 
que a vida é igualzinha à de todo mundo. Para ajudá-la a re-
alizar seu intento, Emília chama o Visconde de Sabugosa; ela 
ditaria as memórias e o Visconde as escreveria. 
Quando resolvemos os exercícios a respeito do livro 
Um trem de janelas acesas, de Teresa Noronha, clas-
sificamos essa obra como um livro de memórias, assim 
como a obra de Monteiro Lobato. Qual elemento da 
narrativa é essencial para que o enredo de um livro de 
memórias possa ser bem estruturado? Explique! 
 
11. O livro Um trem de janelas acesas, de Teresa 
Noronha, fala, entre outras coisas, de medos e de 
como podemos superá-los. Escreva um parágrafo 
claro e coerente em que você enumere pelo me-
nos DOIS personagens passavam por esse pro-
blema, quais eram os medos e como eles foram 
superados. 
 
12. Um dos capítulos do livro Um trem de janelas 
acesas, de Teresa Noronha, se chama O assal-
tante. Escreva um parágrafo claro e coerente em 
que você resuma este episódio, apresentando os 
principais fatos vividos pelos personagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


