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               Obra: A Queda de um Anjo de Camilo Castelo Branco  

Nome: _____________________________________________________ 

Turma: ____                       Ano: _____ 

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações que se seguem. 

1- A personagem em destaque dá pelo nome de Calisto Elói de Silos e Benevides de Barbuda 

Figueiroa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Esta personagem também era conhecida por Morgado de Agra. ------------------------------- 

3- O doutor com quem Calisto simpatizou, enquanto parlamentar, chamava-se Libório de 

Meireles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Calisto é eleito para representar a sua terra no parlamento por ter manifestado a sua 

intenção de defender a sua terra. ----------------------------------------------------------------------- 

 5- Teodora gostava muito que o seu marido lhe lesse As Sete Partidas de D. Paulo. ------- 

6- Já em Lisboa, Calisto apaixonou-se pela senhora D. Adelaide.-- ------------------------------- 

7- Calisto aderiu às modas lisboetas e estrangeiras para agradar a Adelaide. ---------------- 

8- D. Adelaide corresponde ao amor de Calisto e gostou dos versos que este lhe enviou.- 

9- O narrador apontou a idade de quarenta e poucos anos para os homens enlouquecerem por 

amor, fazendo-nos prever o que vai acontecer a Calisto. ----------------------------------------- 

10- Numa das respostas às cartas da sua esposa, Calisto pediu-lhe para esta vir a Lisboa passar 

uns dias com ele. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

11- Um dia, Calisto contou a sua vida antes e depois de se encontrar em Lisboa à sua prima 

Eugénia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12- O narrador informou-nos que esta sua prima se apaixonou por Calisto. ----------------- 

13- A esposa de Calisto, estranhando a falta de notícias do seu esposo, pagou a deslocação a 

Lisboa ao seu primo Brás Lobato para este descobrir o que se passava com Calisto.---------- 

14- Brás Lobato teve de procurar Calisto em Sintra, para onde este se tida mudado com a nova 

prima, e reconheceu-o de imediato devido ao seu bigode. --------------------------------------- 

15- Calisto, com receio que a sua esposa fosse a Lisboa humilhá-lo, decidiu voltar à sua terra 

para a visitar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16- Durante a sua estada discutiram muito e Calisto decidiu separar-se dela.--------------- 
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17- Já em Lisboa, no teatro de S. Carlos, Calisto chama a atenção sobre si mesmo ao aparecer 

acompanhado pela sua nova prima. ---------------------------------------------------------------------------- 

18- Mais tarde, depois de ter recebido uma carta do seu primo Lopo de Gamboa, abandona 

Sintra com a sua prima e parte para Londres. -------------------------------------------------------- 

19-Quando a sua esposa finalmente os procurou na casa de Sintra, Tomásia disse-lhe que eles 

já haviam saído de viagem para a europa há uns dias. ------------------------------------------------- 

20- No final, sabemos que Calisto e a sua prima tiveram dois filhos, Mem e Egas. --------- 

 

 

 

 

 

 


