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Teste de verificação da leitura d’Os Maias, de Eça de Queirós  

CAPÍTULO II e III 

I – Assinale com um círculo a opção correta:  

1. Em Itália e em França, Maria Monforte revela-se 
a) voluntariosa  b) fútil e interesseira  c) fiel e delicada 

2. Quando Pedro da Maia e Maria Monforte regressam a Lisboa, Afonso da Maia 
a. recebe-os de braços abertos  b) aceita o filho e a esposa  c) deixa a casa de Benfica e parte para Santa 

Olávia 
3. Da relação de Pedro da Maia com Maria Monforte nasceram dois filhos: 

a) Maria Eduarda Runa e Carlos da Maia    b) Carlos da Maia e Ega  c) Carlos e Maria Eduarda 
4. O ambiente doméstico vivido por Pedro e Maria Monforte em Arroios era 

a) pacato, revestido de uma cultura própria da época b) festivo e luxuoso           c) soturno marcado pelas longas 
declamações de Alencar 

5. Alencar, poeta romântico, dedicara um poema a Maria Monforte, 
a) “Flor de Martírio”  b) “Flor encantada”  c) “Flor do Romantismo” 

6. O nome de Carlos da Maia foi escolhido 
a) pelo avô paterno, em homenagem a um antepassado       b) pelo pai, em memória de um tio   c) pela mãe, 

influenciada pela leitura de novelas com heróis românticos 
7. Maria Monforte trai Pedro da Maia com Tancredo, 

a) um amigo de infância do marido  b) um hóspede que havia sido ferido involuntariamente por Pedro    c) um 
sobrinho dos príncipes de Sória, familiares dos Maias.  

8. Maria Monforte foge com o amante, levando consigo 
a) os dois filhos       b) somente a filha        c) somente o filho 

9. A solução assumida por Pedro da Maia para pôr fim ao seu desgosto foi 
a)  o suicídio  b) a realização de uma longa viagem pela Europa  c) a negação da tutela dos filhos a Maria 

Monforte  
10. Afonso refugia-se em Santa Olávia, devido… 

a)     à insistência de Vilaça            b) aos seus problemas de saúde          c) à morte trágica do filho 
11. O capítulo III põe em destaque dois modelos educacionais distintos, tipificados nas personagens: 

a) Carlos e Pedrinho b) Carlos e Eusebiozinho        c) Carlos e Ega  
12. Afonso contrata um professor inglês para educar Carlos, chamado 

a) sr. Craft                        b) sr. Brown                        c) sr. Vilaça 
13. Segundo Afonso da Maia, a educação sensata consistia 

a) no conhecimento dos clássicos  b) no desenvolvimento da superioridade física do homem c) na instrução 
através da literatura e da cartilha 

14. Nas suas brincadeiras, Carlos tinha uma namorada, de nome 
a) Teresinha b) Aninhas Eusebiazinha 

15. Em Santa Olávia, é feito um jantar em honra de 
a) Vilaça          b) Sequeira c) Manas Silveira 

16. Tendo e conta a referência temporal inicial da obra, capítulo III  
a) dá continuidade à analepse iniciada já no capítulo I             b) inicia uma analepse        c) dá continuidade à analepse 
iniciada no capítulo II 

17. Vilaça escreve a Afonso, dando-lhe a conhecer informações sobre Maria Monforte:  
a) morrera-lhe a filha em Londres      b) tinha-se convertido freira     c) regressaria a Lisboa dentro de dias 

18. As notícias de Maria Monforte foram dadas a Vilaça por 
a) Alencar      b) Sequeira      c) Sr. Brown 

19. Diante da notícia da morte da filha de Maria Monforte e Pedro, Afonso 
a) tenta certificar-se da morte da neta, mas sem sucesso     b) Vai a Londres procurar Maria Monforte      c) Manda, 

por Vilaça, uma carta a Maria Monforte. 
20. Eusebiozinho é o protótipo da educação 

a) portuguesa, que privilegia a memorização e a aprendizagem do latim e do catolicismo       b) portuguesa, que 
privilegia o contacto com a natureza e a memorização     c) escocesa, que privilegia o estudo do latim e a 
criatividade e o juízo crítico 
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