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O trecho a seguir trata-se da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Leia-o com 

atenção para responder às perguntas abaixo:  

A Lição de Violão 

  Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu 

em casa às quatro e quinze da tarde. Havia mais de vinte anos que isso acontecia. Saindo 

do Arsenal de Guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, 

comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria francesa.  

Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que, às três e quarenta, 

por aí assim, tomava o bonde, sem erro de um minuto, ia pisar a soleira da porta de sua 

casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às quatro e quinze, como se 

fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim um fenômeno matematicamente 

determinado, previsto e predito.  

A vizinhança já lhe conhecia os hábitos e tanto que, na casa do Capitão Cláudio, 

onde era costume jantar-se aí pelas quatro e meia, logo que o viam passar, a dona gritava 

à criada: "Alice, olha que são horas; o Major Quaresma já passou."  

E era assim todos os dias, há quase trinta anos. Vivendo em casa própria e tendo 

outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida 

superior aos seus recursos burocráticos, gozando, por parte da vizinhança, da 

consideração e respeito de homem abastado.  

Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os 

vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não 

tinha inimigos, e a única desafeição que merecera fora a do Doutor Segadas, um clínico 

afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros: "Se não era formado, 

para quê? Pedantismo!"(...) 
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1-) Policarpo Quaresma, como era conhecido Major Quaresma, tinha hábitos 

tradicionais como mostra o trecho acima. Descreva o personagem. 

 

  

 

2-) O nome do personagem foi escolhido de forma peculiar pelo escritor, pois muito 

diz sobre a personalidade do próprio personagem. Relacione as colunas a seguir 

levando em conta o significado de seu nome: 

(  1 ) “Poli”                       (   ) choro, sofrimento 

( 2 ) “Carpo”                    (   ) muito 

( 3 ) “Quaresma”             (   ) período de penitencia e resguardo que começa no fim do  

 Carnaval. 

3-) Onde se passa a primeira parte do livro? Assinale a resposta correta: 

(   ) Rio de Janeiro 

(   )São Paulo 

(   ) Rio Grande do Sul 

4-) Na primeira parte do livro, Quaresma começa a aprender um instrumento 

musical. Qual é o instrumento e como esse comportamento é visto pelos vizinhos? 

Assinale a alternativa correta: 

a) Um piano. Ele é visto como um grande artista pelos vizinhos. 

b) Um violão. Ele é marginalizado pelos vizinhos, que consideram o comportamento uma 

grande “malandragem”. 

c)Uma flauta. Ele é considerado uma pessoa sem princípios pelos vizinhos. 

5-) Após abandonar os estudos musicais, Policarpo começa a aprender tupi-

guarani. Por que ele abandona esses estudos musicais? Explique. 

 

 

A conversa abaixo  trata-se de um diálogo entre Florêncio, Genelício e Albernaz. 

Leia o trecho a seguir para responder às questões abaixo: 

(...) 

– O que é? (disse Albernaz) 



 – O Quaresma está doido.  

 – Mas... o quê? Quem foi que te disse? 

 – Aquele homem do violão. Já está na casa de saúde... 

 – Eu logo vi, disse Albernaz, aquele requerimento era de doido. (...) 

 – Mas não é só, general, acrescentou Genelício. Fez um ofício em tupi e mandou ao 
ministro. 

6-) De que se trata o oficio citado acima? Assinale a resposta correta: 

(   ) Trata-se de uma petição que argumenta que o fato de a língua Portuguesa ser 
emprestada é motivo de humilhante censura. Por isso, o pedido da língua oficial do país 
ser a Tupi guarani. 

(    ) Trata-se de um documento que ordena que a Língua Portuguesa seja a vigente de 
todo o país. 

(    ) Trata-se de um documento que critica a língua tupi guarani. 

7-) Onde se passa a segunda parte do livro? Assinale a resposta correta: 

a) Rio de Janeiro 

b) Curuzu 

c) Rio Grande do Sul 

8-) Após sair do hospício, onde passou seis meses internado, Quaresma vai para um 
sitio, que é descrito como “(...)ermo lugar, a duas horas do Rio, por estrada de ferro 
(...)” . Assinale a opção que denuncia o nome do sitio: 

(   ) Paisagem 

(   ) Sossego 

(   ) Bela Vista 

 

 


