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

CAPÍTULO I 
I – Assinale com um círculo a opção correta:  

1. O subtítulo da obra Os Maias é Episódios da… 
a) Sociedade Lisboeta      b) Vida Romântica           c) Família Maia 

2. O início da narração de Os Maias situa-se em… 
a) Outubro de 1875                b) Dezembro de 1875                  c) Outubro de 1888 

3. Os Maias possuíam, em 1875, 

a) uma quinta na Tojeira      b) um casarão em Lisboa  e uma quinta em Santa Olávia  c) uma casa em Benfica. 

4. Vilaça discorda da ideia de Afonso querer habitar o Ramalhete, porque 

a) considera os ares de Santa Olávia mais saudáveis     b) teme uma lenda que aponta para a fatalidade das paredes 

do casarão  c) as obras implicam muitas preocupações.  

5. O nome do Ramalhete justifica-se 

a) Porque o casarão tinha um belo jardim nas traseiras.   b) por causa de um revestimento de azulejos que 

tinha representado um ramo de girassóis atado por uma fita.    c) como  homenagem à esposa de D. Afonso.  

6. Na analepse inicial, recuamos até ao mais antigo antepassado da família que é… 
a) Caetano da Maia          b) Eusébio da Maia              c) Pedro da Maia 

7. Caetano da Maia, pai de Afonso, é protótipo de  
a) absolutista despótico    b) jacobino           c) liberal devoto 

8. Afonso da Maia era casado com 
a) Maria Eduarda Runa   b) Maria Eduarda Maia        c) Maria Monforte  

9. Por razões políticas, Afonso e a esposa exilaram-se para 

a) Espanha b)  França  c) Inglaterra 

          10. Maria Monforte tratava Afonso de forma injuriosa, tratando-o por: 

 a) D. Ruas, o barbatanas    b) D. Fuas, o barbatanas   c) D. Tuas, o Barbatanas 

11.   A educação de Pedro da Maia foi assumida 
 a) pela mãe b) pelo pai c) pelo pai e pela mãe  
12. O padre Vasques deslocou-se ao pais de exílio de Afonso para  

a) Educar Pedro da Maia  b) confessar Eduarda Runa  c) educar Carlos da Maia 
13. Os traços hereditários de Pedro da Maia ligam-no sobretudo  

a) ao pai  b) à mãe  c) ao avô paterno 
14. Após a morte da mãe, Pedro da Maia 

a) Entra num estado de melancolia para o qual não encontra solução b) sente uma agonia terrível, atenuada, 
contudo, por uma vida de estroinice c) aproxima-se mais do pai 

15. Depois da morte de “Tobias”, Afonso tinha como animal de estimação 
a) um gato, o “Reverendo Bonifácio” b) um cão São-Bernando, o “Reverendo Bonifácio”  c) um gato de nome 

também “Tobias” 
16. O Ramalhete foi remodelado para 

a) Acolher Afonso da Maia, que se cansara da monotonia do Douro    b) habitação de Carlos no período dos seus 
estudos  c) receber Carlos após a sua formatura em medicina 

17. O jardim do Ramalhete 
a) Possuía uma estátua, uma cascata e alguma vegetação   b) era tão vasto quanto o da quinta de Santa 

Olávia  c) sofreu transformações radicais 
18. Quando Afonso da Maia, avista Maria Monforte, em Queluz, 

a) fica fascinado  com a sua beleza  b) nada diz e limita-se a olhar cabisbaixo para a sombrinha que cobria Pedro  
c)comenta com Sequeira que se trata de uma mulher muito bel 

19. Maria Monforte era conhecida como a “negreira”, porque 
a) tinha a pela escura, como chocolate negro  b) porque tinha nascido em África        c) por causa dos negócios de 

seu pai. 
20. Pedro casou-se com Maria Monforte 

a) Contra a vontade do pai  b) para contrariar o pai  c) para sair de casa 
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