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GRUPO I 

 

Leia, atentamente, o seguinte texto. 
 

No Verão, Pedro partiu para Sintra; Afonso soube que os Monfortes tinham lá alugado 
uma casa. Dias depois o Vilaça apareceu em Benfica, muito preocupado: na véspera Pedro 
visitara-o no cartório, pedira-lhe informações sobre as suas propriedades, sobre o meio de 
levantar dinheiro. Ele lá lhe dissera que em Setembro, chegando à sua maioridade, tinha a 
legítima* da mamã… 

– Mas não gostei disto, meu senhor, não gostei disto… 
– E porquê, Vilaça? O rapaz quererá dinheiro, quererá dar presentes à criatura… O amor 

é um luxo caro, Vilaça. 
– Deus queira que seja isso, meu senhor, Deus o ouça! 
E aquela confiança tão nobre de Afonso da Maia no orgulho patrício*, nos brios de raça 

de seu filho, chegava a tranquilizar Vilaça. 
Daí a dias, Afonso da Maia viu enfim Maria Monforte. Tinha jantado na quinta do 

Sequeira ao pé de Queluz, e tomavam ambos o seu café no mirante, quando entrou pelo 
caminho estreito que seguia o muro a caleche* azul com os cavalos cobertos de redes. Maria, 
abrigada sob uma sombrinha escarlate, trazia um vestido cor-de-rosa cuja roda, toda em folhos, 
quase cobria os joelhos de Pedro, sentado ao seu lado: as fitas do seu chapéu, apertadas num 
grande laço que lhe enchia o peito, eram também cor-de-rosa: e a sua face, grave e pura 
como um mármore grego, aparecia realmente adorável, iluminada pelos olhos de um azul 
sombrio, entre aqueles tons rosados. No assento defronte, quase todo tomado por cartões de 
modista, encolhia-se o Monforte, de grande chapéu panamá, calça de ganga, o mantelete da 
filha no braço, o guarda-sol entre os joelhos. Iam calados, não viram o mirante; e, no caminho 
verde e fresco, a caleche passou com balanços lentos, sob os ramos que roçavam a 
sombrinha de Maria. O Sequeira ficara com a chávena de café junto aos lábios, de olho 
esgazeado, murmurando: 

– Caramba! É bonita! 
Afonso não respondeu: olhava cabisbaixo aquela sombrinha escarlate que agora se 

inclinava sobre Pedro, quase o escondia, parecia envolvê-lo todo – como uma larga mancha 
de sangue alastrando a caleche sob o verde triste das ramas. 

 
Eça de Queirós, Os Maias Lisboa, Livros do Brasil, 1998 

 

* legítima: porção de bens legalmente destinada aos herdeiros.        *  patrício: nobre, distinto.           * caleche: carruagem. 

 

Apresente, de forma estruturada, as suas respostas. 

 

1. Integre o excerto na obra, destacando a importância dos acontecimentos narrados. 

2. Divida o texto nas suas partes constitutivas, fundamentando a sua divisão. 

3. Descreva a evolução do estado de espírito de Afonso da Maia ao longo do excerto. 

4. Aponte dois indícios do desenlace trágico da paixão de Pedro por Maria Monforte.  

 

 



GRUPO II 

 

 

1. Faça corresponder as expressões da coluna da esquerda às da direita, classificando as 

funções sintáticas sublinhadas:  

 

1. Apesar do seu pai não concordar, Pedro ofereceu a sua 
mão a Maria Monforte 

A. Modificador do nome 
apositivo 

2. Para entendermos a reação de Pedro, temos de regressar 
à sua infância no início do séc. XIX 

B. Vocativo 

3. Vilaça, é necessário método! Método!... C. Complemento indireto 

4. O Ramalhete, que foi a casa para onde Afonso veio 
habitar, tinha o aspeto de tristonho de uma residência 
eclesiástica 

D. Sujeito 

5. Afonso e Brown optaram por dar uma educação rígida a 
Carlos 

E. Complemento oblíquo 

  
 
 

2. Faça corresponder as expressões da coluna da esquerda às da direita, classificando as 

orações:  

1. Se Antero de Quental não tivesse discursado na primeira 
Conferência do Casino, o Realismo hoje não existia 

A.  Subordinada substantiva 
relativa 

2. As palavras de Antero de Quental surtiram efeito, pois a 
situação literária em Portugal mudou 

B.  Subordinada substantiva 
completiva 

3. Eça de Queirós foi apreciado por quem o seguiu C.  Coordenada adversativa 

4. Lutamos pelo progresso em Portugal ou continuaremos 
parados no tempo 

D.  Coordenada explicativa 

5. Agrada-me que Eça de Queirós tenha introduzido o 
Realismo em Portugal 

E. Subordinada adverbial 
condicional 

6. Eça foi um excelente escritor, mas nem todos o 
compreenderam 

F. Coordenada disjuntiva 

 

 

3. Escolha a opção correta: 

 

1 - O título – “Os Maias” - liga-se à história trágica que serve de pretexto para o desenvolvimento da 

comédia de costumes que o subtítulo 

A) Episódios da Vida - sugere. 
B) Episódios da Vida Romântica - sugere. 
C) Episódios da Vida de Carlos da Maia - sugere. 

 

2 - Na obra temos a história de uma família lisboeta, representante da alta burguesia (num conjunto de 

três gerações sucessivas). A primeira geração é representada por 

A) Pedro da Maia/ Maria Monforte. 
B) Carlos da Maia/ Maria Eduarda da Maia. 
C) Afonso da Maia/ Maria Eduarda Runa. 



 

3 - O início do romance situa-nos em 1875, no Outono. Estamos, por isso, na 3.ª geração, na história de 

Carlos. Apercebemo-nos, no entanto, que será necessário recuar no tempo para encontrar explicações 

para alguns factos do presente. Assim, surgem 

A) as analepses. 
B) as prolepses. 
C) as reduções temporais. 

 

4 - O Realismo 

A) baseia-se numa doutrina filosófica que procura representar o mundo exterior de uma forma 
fidedigna, sem interferência de reflexões intelectuais nem preconceitos, e voltada para a análise das 
condições políticas, económicas e sociais. 
B) procura ver a realidade de forma objetiva e surge como reação ao idealismo clássico, ou melhor, 
como afirma Gaëtan Picon, «sucede ao Classicismo como a análise à síntese, a exploração minuciosa 
à intuição global». 
C) é um movimento artístico e cultural que surge no século XVIII, durante o neoclassicismo, e dura 
até meados do século XIX. Desde cedo se revela como um novo modo de vida e maneira de sentir e 
de pensar. 

 

5 - O Naturalismo 

A) O Naturalismo cria assim uma conceção idealista da vida e da estética, numa atitude de constante 
desprezo e rebeldia face às normas estabelecidas. 
B) aparece como reação do espírito nacional à tentativa de hegemonia do poder napoleónico. 
Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal despertam para os seus valores nacionais e 
procuram a total liberdade política, religiosa, cultural e literária. 
C) é uma conceção filosófica que considera a Natureza como única realidade existente, analisando os 
problemas sociais e recusando explicações que transcendam as ciências naturais. 
 

 

 

 

GRUPO III 

 

 

“É indubitável a importância da educação na formação pessoal de um indivíduo. Trata-se de 
um tema intemporal que foi e continua a ser abordado na literatura. Assim, por exemplo, na obra “Os 
Maias” de Eça de Queirós, é analisada a influência da educação na personalidade das personagens.” 

 
Num texto bem estruturado (com introdução, desenvolvimento e conclusão), com um 

mínimo de cento e cinquenta e um máximo de duzentas palavras, apresenta uma reflexão sobre a 
perspetiva veiculada pela afirmação acima transcrita. 

 

 

 

FIM 

 



Sugestão de correção 

Grupo I 

1. O excerto integra-se na analepse inicial de ”Os Maias”, levando o leitor, em termos de ação 
secundária, aos tempos de namoro entre Pedro da Maia e Maria Monforte e à primeira vez 
que Afonso vê a futura esposa do filho. 

2.  O texto pode dividir-se em duas partes. A 1.ª (ll.1-11) – corresponde ao diálogo travado “em 
Benfica” (l. 2), entre Afonso da Maia e Vilaça, contrapondo a preocupação deste à atitude 
tranquila de Afonso quanto à ligação amorosa de Pedro. A 2.ª – (ll. 12-28) – narra o 
momento em que Afonso vê Maria Monforte, em “ao pé de Queluz” (l. 13), e mostra a perda 
de tranquilidade de Afonso face à relação amorosa do seu filho. 

3. Durante a sua conversa inicial com Vilaça, Afonso mostra-se sereno, paternal e compreensivo 
relativamente ao comportamento do filho, que considera próprio da juventude (“O rapaz 
quererá dinheiro, quererá dar presentes à criatura…” (l. 7). Não leva a sério os sentimentos 
de Pedro por Maria, confiante de que a firmeza de princípios (“orgulho patrício” e “brios de 
raça” (l. 10) o impedirá de estabelecer um relacionamento sério com Maria Monforte. No 
entanto, quando a vê e a observa na companhia do filho, fica silencioso e “cabisbaixo” (l. 25), 
o que indicia uma grande inquietação. 

4. Ao longo do texto são vários os indícios que apontam para o desenlace trágico da paixão de 
Pedro da Maia e Maria Monforte. Assim: 
- a inquietação de Vilaça perante a urgência de Pedro em “levantar dinheiro”, pouco antes de 
partir para Sintra, onde se encontravam os Monfortes; 
- a dimensão da roda do vestido cor-de-rosa de Maria, que “quase cobria os joelhos de Pedro, 
sentado ao seu lado” (l. 16), fazendo antever o carácter dominador daquela e a anulação de 
Pedro sob o poder da mulher amada; 
- os “olhos de um azul sombrio” (l. 18) que sobressaem num rosto de beleza clássica, 
indiciando um perigo oculto e pressagiando uma relação com desfecho trágico;  
- a imagem da “sombrinha escarlate” associada a “uma larga mancha de sangue” (ll. 25-27) 
que envolve Pedro, fazendo antever a sua morte com o sangue que derramará pelo tapete 
aquando do seu suicídio. 

Grupo II 
1. 1. C; 2. E; 3. B; 4. A; 5. D 
2. 1. E; 2. D; 3. A; 4. F; 5. B; 6. C 
3. 1. B; 2. C; 3. A; 4. A; 5. C 

Grupo III 
A educação de Pedro da Maia é influenciada pela mãe, Maria Eduarda Runa. É uma educação tradicional, 
beata, doentia, piegas, que torna Pedro indiferente a tudo: um apático, um melancólico, incapaz de suportar e 
reagir a um choque emocional. Esta educação será determinante para o seu suicídio. 

A caracterização de Pedro é tipicamente naturalista: está na obra para comprovar uma tese - o fator religioso, 
os fatores de hereditariedade e de meio são determinantes no caráter do indivíduo. Do mesmo tipo é a 
educação de Eusebiozinho, primo de Carlos, mas cujo programa educativo se situa no lado oposto. 

Carlos da Maia tem uma educação diferente.  Sob a alçada do seu avô, Afonso, Mr. Brown, ministra-lhe uma 
educação que pretende desenvolver uma "alma sã num corpo são". Trata-se de um programa britânico, que 
defende o contacto direto com a natureza, o exercício físico, a aprendizagem de línguas vivas e das ciências 
experimentais, desprezando a educação "de cartilha" e todo o conhecimento exclusivamente teórico. 

Apesar desta educação, Carlos falha, porque se encontra desinserido do meio, isto é, teria sido uma educação 
positiva se Carlos vivesse em Inglaterra, mas o seu temperamento portuguesmente mole e a sociedade que o 
rodeia levam Carlos a tornar-se como os outros: um diletante, que projeta, mas não realiza. 

Em conclusão, o indivíduo é influenciado por vários fatores: a genética, a família, os amigos, a sociedade. A 
educação é um dos fatores a ter em conta. Há que refletir sobre estes aspetos e apostar na educação. 


