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Literatura 8º Ano  

Atividade para quinta-feira (23 de abril de 2020) – 2 horas-aula. 

 

Conteúdo: Livro de leitura do Bimestre: “Senhora” – José de Alencar. 

RECADO: 

As atividades são referentes a leitura do livro “SENHORA” de José de Alencar. 

Se houver necessidade, assistam novamente ao vídeo da aula passada e façam 

a leitura do texto. A atividade pode ser impressa ou copiada.  

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

1. (PUC-SP) A questão central, proposta no romance Senhora, de José de Alencar, é a do 
casamento. Considerando a obra como um todo, indique a alternativa que não condiz com o 
enredo do romance: 

a) O casamento é apresentado como uma transação comercial e, por isso, o romance estrutura-
se em quatro partes: preço, quitação, posse, resgate. 

b) Aurélia Camargo, preferida por Fernando Seixas, compra-o e ele, contumaz caça-dotes, 
sujeita-se ao constrangimento de uma união por interesse. 



c) O casamento é só de fachada e a união não se consuma, visto que resulta de acordo no qual 
as aparências sociais devem ser mantidas. 

d) A narrativa marca-se pelo choque entre o mundo do amor idealizado e o mundo da experiência 
degradante governado pelo dinheiro. 

e) O romance gira em torno de intrigas amorosas, de desigualdade econômica, mas, com final 
feliz, porque, nele, o amor tudo vence. 

2. (ITA) O romance Senhora (1875) é uma das obras mais representativas da ficção de José de 
Alencar. Nesse livro, encontramos a formulação do ideal do amor romântico: o amor verdadeiro 
e absoluto, quando pode se realizar, leva ao casamento feliz e indissolúvel. Isso se confirma, 
nessa obra, pelo fato de: 

a) o par romântico central — Aurélia e Seixas — se casar no início do romance, pois se 
apaixonam assim que se conhecem. 

b) o amor de Aurélia e Seixas surgir imediatamente no primeiro encontro e permanecer intenso 
até o fim do livro, quando o casal se une efetivamente. 

c) o casal Aurélia e Seixas precisar vencer os preconceitos socioeconômicos para se casar, pois 
ela é pobre e ele é rico. 

d) a união efetiva só se realizar no final da obra, após a recuperação moral de Seixas, que o 
torna digno do amor de Aurélia. 

e) o enriquecimento repentino de Aurélia possibilitar que ela se case com Seixas, fatos que são 
expostos logo no início do livro. 

TEXTO PARA QUESTÕES DE 03 a 07 

               Fernando aproveitou a ocasião para resolver a crise. 
               – Meu voto mais ardente, Aurélia, sonho dourado de minha vida, era conquistar uma 
posição brilhante para depô-la aos pés da única mulher que amei nesse mundo. Mas a fatalidade 
que pesa sobre mim aniquilou todas as minhas esperanças; e eu seria um egoísta, se 
prevalecendo-me de sua afeição, a associasse a uma existência obscura e atribulada. A santidade 
de meu amor deu-me a força para resistir a seus próprios impulsos. Disse uma vez à sua mãe, 
pressentindo essa cruel situação: Sou menos infeliz renunciando à sua mão, do que seria 
aceitando-a para fazê-la desgraçada, e condená-la às humilhações da pobreza. 
              – Essas eu já as conheço, respondeu Aurélia com tênue ironia, e não me aterram; nasci 
com elas, e têm sido as companheiras de minha vida. 
              – Não me compreendeu, Aurélia; referia-me a um partido vantajoso que de certo 
aparecerá, logo que esteja livre. 
              – Pensa então que basta uma palavra sua para restituir-me a liberdade? Perguntou a 
moça com um sorriso. 
              – Sei que a fatalidade que nos separa não pode romper o elo que prende nossas almas, 
e que há de reuni-las em mundo melhor. Mas Deus nos deu uma missão neste mundo, e temos 
de cumpri-la. 
             – A minha é amá-lo. A promessa que o aflige, o senhor pode retirá-la tão espontaneamente 
como a fez. Nunca lhe pedi, nem mesmo simples indulgência, para esta afeição; não lha pedirei 
neste momento em que ela o importuna. 
             – Atenda, Aurélia! Lembre-se de sua reputação. Que não diriam se recebesse a corte de 
um homem, sem esperança de ligar-se a ele pelo casamento? 
             – Diriam talvez que eu sacrificava a um amor desdenhado um partido brilhante, o que é 
uma… 



             A moça cortou a ironia, retraindo-se: 
             – Mas não; faltariam à verdade. Não sacrifiquei nenhum partido; o sacrifício é a renúncia 
de um bem; o que fiz foi defender a minha afeição. Sejamos francos: o senhor já não me ama; não 
o culpo, e nem me queixo. 
            Seixas balbuciou uma desculpa e despediu-se. Aurélia, demorou-se um instante na rótula, 
como costumava, para acompanhar ao amante com a vista até o fim da rua. Se Fernando não 
estivesse tão entregue à satisfação de haver adquirido sua liberdade, teria ouvido no dobrar da 
esquina o eco de um soluço. 
 
3.A fala inicial de Fernando no texto é sincera? Justifique: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4.Destaque a passagem do texto que confirma a reação cínica de Aurélia à fala de Fernando, 
terminando o namoro. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5.A decisão de Aurélia de não se casar com outro que não seja Fernando condiz com o 
comportamento da heroína romântica? Justifique: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6.Considerando a sociedade da época, explique a preocupação de Fernando em desejar que 
Aurélia se case com outro. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7.Comente o que mudou em nossa sociedade para que o papel de submissão da mulher ao 
casamento se tornasse menos rigoroso a partir do século XX: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Correção referente aos exercícios do dia 17-04 
 

1. Qual é o tema central do Romance “Senhora” de José de Alencar? 

R- O tema central gira em torno do casamento visto como um negócio. “Senhora” trata da 
mercantilização do indivíduo, que vê suas relações sociais como um mercado.  



2. Explique, com suas palavras, o que é tratado no capítulo “O Preço” 

R-SUGESTÃO DE RESPOSTA:  Em “O preço”, tratou-se, com sarcasmo, da contratação e das 
bases contratuais do matrimônio de conveniência, do regime de bens e do valor do dote, uma 
soma vultosa, oferecida por Aurélia, dos “recursos da dialética materialista” usados no ajuste do 
casamento com o homem vicioso. 

3. Quando Aurélia herda uma fortuna e fica rica, com quem ela decide se casar? Por quê? 

R- Aurélia decide se casar com Fernando Seixas, rapaz que amava, e por quem foi abandonada 
quando era pobre. Ela faz isso por vingança e por amor. Também o faz porque precisava de um 
marido para proteção e para manter padrões sociais da época. 

 

 

 


