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Lê o excerto com muita atenção e depois responde às questões.

Grupo I
1. Integra o excerto na estrutura da obra.
2. Comenta a importância que este excerto tem para o adensar da atmosfera trágica.
3. Faz o retrato psicológico de Maria a partir da linguagem e da pontuação presente nas suas falas.
4. Apesar de ausente nesta cena, Madalena está sempre presente no espírito das outras personagens.
4.1. Indica as razões dessa sua “presença”.
4.2. Caracteriza-a a partir deste excerto
5. Tendo em conta a obra que tens vindo a estudar, escolhe apenas uma das três respostas:
1.
a)
b)
c)

No Acto II Madalena encontra-se doente:
há sete dias.
há oito dias.
desde que Telmo lhe disse que D. João ainda estava vivo.

2.
a)
b)
c)

Depois de Manuel de Sousa Coutinho ter voltado de Lisboa, isto ainda no Acto II, Madalena conversa com Frei
Jorge e confessa-lhe:
o seu pecado oculto.
o terror pela doença de sua filha Maria.
que está muito doente.

3.
a)
b)
c)

No Acto III Manuel toma conhecimento:
de que há um pedinte que diz ter visto o corpo de D. Sebastião.
de que há um pedinte que quer falar com ele e com Telmo.
de que há um pedinte na cela de Frei Jorge e espera que Telmo lhe fale.

4.
a)
b)
c)

Manuel confessa ao irmão o sofrimento que o atormenta:
sobretudo em relação ao seu futuro com Madalena.
sobretudo em relação ao destino da filha.
sobretudo em relação ao destino da família Sousa Coutinho.

5.
a)
b)
c)

No final do Acto III D. Madalena tenta evitar:
a separação do casal.
que Telmo interfira na catástrofe final.
que Maria sofra mais com o trágico desenlace.

6.
a)
b)
c)

O Romeiro:
pede a Telmo que vá embora daquela casa para sempre.
abandona o palácio e desaparece, mas para rumo incerto.
assiste a todo o desenlace sem nada dizer.

7.
a)
b)
c)

O Sebastianismo é:
a incapacidade em aceitar, ou reconhecer, que com a morte do rei tudo iria ser reorganizado.
a incapacidade em aceitar que com a morte do rei morria também o velho Portugal.
a incapacidade em aceitar, ou reconhecer, que com a morte de D. Sebastião, as famílias, tal como a dos Sousa Coutinho
iriam ter que abandonar a sua condição de fidalgos.

GRUPO II
1. Preenche os espaços em branco com as palavras adequadas.

.

a.) Depois de a família ter abandonado o palácio, Manuel de Sousa Coutinho
b) Na primeira cena do acto II, diz-se que a família está no palácio de Almada há

dias.

c) Na ausência de Manuel e de Maria, D. Madalena e Frei Jorge falam sobre o primeiro casamento de D.
Madalena com

e o seu possível

da Batalha de Alcácer-Quibir.

d) A chegada do Romeiro ao palácio desencadeia a destruição definitiva do núcleo familiar de Manuel de S.
Coutinho, pois ele é D. João de Portugal, primeiro

de D. Madalen.a

e) Os medos de D. Madalena concretizaram-se com a chegada do Romeiro, passados
anos.
f) Ainda que Telmo se tenha mantido fiel ao seu primeiro amo, preferia que ele não

.

g) A cerimónia da tomada do hábito do noviciado é interrompida, visto que
i) A obra Frei Luís de Sousa foi produzida por Garrett, no século

entra na igreja.
.

2. Identifica o processo de formação dos seguintes vocábulos: “gentil-homem” e “enoveladas”.
3. Atenta na frase: “Que ele queira a minha vida…”
3.1.

Indica o tempo e o modo da forma verbal presente na frase.

3.2.

Reescreve a frase, fazendo as alterações necessárias, mas utilizando o verbo no
pretérito imperfeito do Conjuntivo.

GRUPO III
Opta apenas por um dos temas que te é proposto neste grupo:

Tema A:
Recorda o estudo da obra prima de Almeida Garrett e demonstra a importância do destino e da
superstição no desenrolar dos acontecimentos.
Desenvolve as tuas opiniões num texto expositivo-argumentativo bem estruturado de cem a duzentas
palavras.

Tema B:
Num texto expositivo-argumentativo bem estruturado de cem a duzentas palavras, desenvolve o
seguinte tema: O direito dos filhos ao amor dos pais é sagrado.

Proposta de correcção do teste do 11º sobre Frei luís de Sousa:
Grupo I

Grupo III

Tema do destino e da superstição no desenrolar dos acontecimentos

