
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio  

Literatura 
Professor: Diogo Mendes 

 

Questões do Livro "A cidade e as serras", 
de Eça de Queirós 
 
1. (FUVEST 2014) Considere o excerto abaixo, no qual o narrador de A cidade e as serras, de 
Eça de Queirós,  contempla a cidade de Paris.  
 
“(...) E por aquela doce tarde de maio eu saí para tomar no terraço um café cor de chapéu-coco, 
que sabia a fava.  
Com o charuto aceso contemplei o Boulevard, àquela hora em toda a pressa e estridor da sua 
grossa sociabilidade. A densa torrente dos ônibus, calhambeques, carroças, parelhas de luxo, 
rolava vivamente, com toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas, numa 
pressa inquieta. Aquele movimento indescontinuado e rude depressa entonteceu este espírito, por 
cinco quietos anos afeito à quietação das serras imutáveis. Tentava então, puerilmente, repousar 
nalguma forma imóvel, ônibus que parara, fiacre que estacara num brusco escorregar da pileca; 
mas logo algum dorso apressado se encafuava pela portinhola da tipoia, ou um cacho de figuras 
escuras trepava sofregamente para o ônibus – e, rápido, recomeçava o rolar retumbante.”  
 
No trecho “com toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas”, pode-se 
reconhecer a marca de qual escola literária? Justifique sucintamente sua resposta.  
 
 
2. (FUVEST 2011) Leia o excerto de A cidade e as serras, de Eça de Queirós, e responda ao que 
se pede. 
 
“Era um domingo silencioso, enevoado e macio, convi- dando às voluptuosidades da melancolia. 
E eu (no interesse da minha alma) sugeri a Jacinto que subíssemos à basílica do Sacré-Coeur, 
em construção nos altos de Montmartre. (...)  
Mas a basílica em cima não nos interessou, abafada em tapumes e andaimes, toda branca e 
seca, de pedra muito nova, ainda sem alma. E Jacinto, por um impulso bem jacíntico, caminhou 
gulosamente para a borda do terraço, a contemplar Paris. Sob o céu cinzento, na planície 
cinzenta, a cidade jazia, toda cinzenta, como uma vasta e grossa camada de caliça* e telha. E, na 
sua imobilidade e na sua mudez, algum rolo de fumo**, mais tênue e ralo que o fumear de um 
escombro mal apagado, era todo o vestígio visível de sua vida magnífica.”  
 
*Caliça: pó ou fragmentos de argamassa ressequida, que sobram de uma construção ou resultam 
da demolição de uma obra de alvenaria.  
**Fumo: fumaça.  
 
a) Em muitas narrativas, lugares elevados tornam-se locais em que se dão percepções 
extraordinárias ou revelações. No contexto da obra, é isso que irá acontecer nos “altos de 
Montmartre”, referidos no trecho? Justifique sua resposta.  
b) Sintetizando-se os termos com que, no excerto, Paris é descrita, que imagem da cidade 
finalmente se obtém? Explique sucintamente.  
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3. (UNICAMP 2012) Os trechos a seguir foram extraídos de A cidade e as serras, de Eça de 
Queirós.  
 
“Mas dentro, no peristilo, logo me surpreendeu um elevador instalado por Jacinto – apesar do 202 
ter somente dois andares, e ligados por uma escadaria tão doce que nunca ofendera a asma da 
Sra. D. Angelina! Espaçoso, tapetado, ele oferecia, para aquela jornada de sete segundos, 
confortos numerosos, um divã, uma pele de urso, um roteiro das ruas de Paris, prateleiras 
gradeadas com charutos e livros. Na antecâmera, onde desembarcamos, encontrei a temperatura 
macia e tépida duma tarde de Maio, em Guiães. Um criado, mais atento ao termômetro que um 
piloto à agulha, regulava destramente a boca dourada do calorífero. E perfumadores entre 
palmeiras, como num terraço santo de Benares, esparziam um vapor, aromatizando e 
salutarmente umedecendo aquele ar delicado e superfino.  
Eu murmurei, nas profundidades do meu assombrado ser:  
– Eis a Civilização!  
– Meus amigos, há uma desgraça... 
Dornan pulou na cadeira: – Fogo? 
– Não, não era fogo. Fora o elevador dos pratos que inesperadamente, ao subir o peixe de S. 
Alteza, se desarranjara, e não se 
movia, encalhado! (...)  
O Grão-Duque lá estava, debruçado sobre o poço escuro do elevador, onde mergulhara uma vela 
que lhe avermelhava mais a face esbraseada. Espreitei, por sobre o seu ombro real. Em baixo, na 
treva, sobre uma larga prancha, o peixe precioso alvejava, deitado na travessa, ainda fumegando, 
entre rodelas de limão. Jacinto, branco como a gravata, torturava desesperadamente a mola 
complicada do ascensor. Depois foi o Grão-Duque que, com os pulsos cabeludos, atirou um 
empuxão tremendo aos cabos em que ele rolava. Debalde! O aparelho enrijara numa inércia de 
bronze eterno.”  

(Eça de Queirós, A cidade e as serras. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2006, p. 28, p. 
63.)  

a) Levando em consideração os dois trechos, explique qual é o significado do enguiço do 
elevador.  
b) Como o desfecho do romance se relaciona com esse episódio?  
 
 
4. (UNICAMP 2010) Leia o trecho abaixo de A cidade e as serras:  
 
“– Sabes o que eu estava pensando, Jacinto?... Que te aconteceu aquela lenda de Santo 
Ambrósio... Não, não era Santo Ambrósio... Não me lembra o santo. Ainda não era mesmo santo, 
apenas um cavaleiro pecador, que se enamorara de uma mulher, pusera toda a sua alma nessa 
mulher, só por a avistar a distância na rua. Depois, uma tarde que a seguia, enlevado, ela entrou 
num portal de igreja, e aí, de repente, ergueu o véu, entreabriu o vestido, e mostrou ao pobre 
cavaleiro o seio roído por uma chaga! Tu também andavas namorado da serra, sem a conhecer, 
só pela sua beleza de verão. E a serra, hoje, zás! de repente, descobre a sua grande chaga... É 
talvez a tua preparação para S. Jacinto.”  

(Eça de Queirós, As cidades e as serras. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007, p. 252.)  
 
a) Explique a comparação feita por Zé Fernandes. Especifique a que chaga ele se refere. 
b) Que significado a descoberta dessa chaga tem para Jacinto e para a compreensão do 
romance?  


