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Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (24 de abril de 2020) – 1 hora-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, 24 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

CONTINUAÇÃO DAS PERGUNTAS SOBRE O LIVRO “SENHORA” DE JOSÉ DE 

ALENCAR. 

TEXTO PARA QUESTÕES DE 08 a 10 
 
 Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão 
ninguém lhe disputou o cetro; foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes; 
a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. 
Duas opulências, que se realçam como a flor em vaso de alabastro; dois esplendores que se 
refletem, como o raio de sol no prisma do diamante. 



 Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da Corte como 
brilhante meteoro, e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu 
fulgor? 
Tinha ela dezoito anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam; e logo 
buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. 
 Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem 
os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. 
Aurélia era órfã; e tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, D. Firmina Mascarenhas, 
que sempre a acompanhava na sociedade. 
 Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os 
escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa 
emancipação feminina. 
Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do 
firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. 
 
8.Aurélia é apresentada por metáforas que intensificam e idealizam seu brilho 
social, sua beleza ímpar e seu poder de sedução. 

a) Identifique algumas dessas metáforas 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 b)” Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela” – encontre no texto a 
frase que traduz o sentido metafórico dessa frase. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 9.Embora as metáforas utilizadas por Alencar sejam clichês do Romantismo, 
elas concorrem para que o leitor, já na primeira página, seja introduzido no 
ambiente social frívolo dos salões cariocas do segundo reinado. Qual é a 
expressão que, pela primeira vez, em um contraste irônico, sugere as 
motivações escusas dos admiradores dessa “nova estrela”? Relacione essa 
expressão ao tema do romance. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
11.A beleza era atrativo suficiente para que uma mulher brilhasse na sociedade 
e fosse cortejada e disputada pelos rapazes solteiros? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 



Correção referente aos exercícios do dia 17-04 
 

1. c 

2. d 

3. Não. Fernando apresenta-se uma pessoa egoísta, e ao terminar o namoro, só 
pensa em sua ascensão social e econômica. 

4. “ – 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. ” 

5. Sim. Aurélia não tinha muitas opções, já que todos que se aproximavam dela 

por causa de sua fortuna. Além disso, presava por sua reputação, já que todos 

sabiam de seu namoro com Fernando no passado, e isso era algo muito sério 

para a época. 

6. Ele desejava assim porque era pobre e não tinha muito a oferecer a Aurélia, 

assim como ela não tinha nada a oferecer para Fernando. Também havia a 

preocupação de as moças ficarem mal vistas ao namorarem e não se casarem 

com o rapaz. 

7. As mulheres, atualmente, têm a opção de escolher se casarem ou não, isso 

por causa da independência financeira que muitas delas conquistam com uma 

profissão. Além disso, elas podem escolher seus noivos sem a intervenção de 

uma figura patriarcal, o que naquela época era fundamental. 

 

 

 

 

 


