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A VIÚVA E O PAPAGAIO 

Virgina Woolf 

 

Seleciona a resposta correta, sublinhando ou rodeando. 

1. No primeiro parágrafo, a senhora Gage é apresentada como: 
 
a) Viúva, idosa e rica 
b) Viúva, idosa e pobre 
c) Viúva, idosa e perita em arranjar botas 

 
2. Um dia, a Sra. Gage recebe uma carta que a informa: 

 
a) Do falecimento do papagaio do irmão 
b) O falecimento e herança do irmão, Joseph Brand 
c) Da vinda do irmão para o Natal 
 

3. Perante a notícia da carta, como reagiu a viúva? 
 
a) Bem porque tinha uma relação distante com o irmão. 
b) Mal, porque tinha uma relação boa com o irmão 
c) Bem, porque odiava o irmão e nunca o contactava 

 
4. No escritório dos advogados, a Sra. Gage é informada de que 

 
a) A propriedade do irmão tinha sido destruída 
b) As libras deixadas pelo irmão estavam guardadas em local seguro 
c) Apenas restava uma propriedade e um animal de estimação 

 
5. Quando se dirigia para Rodmell, debaixo de uma chuva torrencial, a Sra. 

Gage  
 
a) É salva pelo papagaio 
b) É auxiliada pela luz proveniente de um incêndio 
c) Encontra abrigo na casa do agricultor 
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6. Tendo em conta as informações do texto, e as características da viúva, 
como classificarias a viagem que a Sra. Gage fez, de Lewes até Rodmell: 
 
a) incómoda 
b) agradável 
c) rápida 

7. Relê o seguinte excerto:  
 
“Deixa-lhe, em testamento, e sua propriedade, continuava a carta, que 
inclui uma casa de habitação, um estábulo, um pequeno canteiro de 
pepinos, umas calandras, uns carrinhos de mãos, etc” 
 

a) Identifica e explica o recurso expressivo usado. 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 
8. Lê as frases, identifica os verbos, sublinhando-os, e indica o tempo e o 

modo das formas verbais. 
 

a) A sra. Gage vivia na sua casa de campo.  

 ________________________________________________________ 

b) O carteiro abriu a porta.  

_________________________________________________________ 

c) Deixa-lhe, em testamento, a sua propriedade. 

_________________________________________________________ 

 
 

 

 


