
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE LÍNGUA PORTUGUESA  
Leia este texto:  

A pedra no caminho 

 Conta-se a lenda de um rei que viveu num país além-mar há muitos anos. Ele era muito sábio e 

não poupava esforços para ensinar bons hábitos a seu povo. Frequentemente fazia coisas que pareciam 

estranhas e inúteis; mas tudo que fazia era para ensinar o povo a ser trabalhador e cauteloso.  

– Nada de bom pode vir de uma nação – dizia ele – cujo povo reclama e espera que outros 

resolvam seus problemas. Deus dá as coisas boas da vida a quem lida com os problemas por conta 

própria.  

Uma noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na estrada que passava pelo 

palácio. Depois foi se esconder atrás de uma cerca, e esperou para ver o que acontecia. 

 Primeiro veio um fazendeiro com uma carroça carregada de sementes que ele levava para 

moagem na usina. 

 – Quem já viu tamanho descuido? – disse ele contrariado, enquanto desviava sua parelha e 

contornava a pedra.  

– Por que esses preguiçosos não mandam retirar essa pedra da estrada? – E continuou 

reclamando da inutilidade dos outros, mas sem ao menos tocar, ele próprio, na pedra.  

Logo depois, um jovem soldado veio cantando pela estrada. A longa pluma do seu quepe 

ondulava na brisa, e uma espada reluzente pendia à sua cintura. Ele pensava na maravilhosa coragem 

que mostraria na guerra.  

O soldado não viu a pedra, mas tropeçou nela e se estatelou no chão poeirento. Ergueu-se, 

sacudiu a poeira da roupa, pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que insensatamente 

haviam largado uma pedra imensa na estrada. Então, ele também se afastou, sem pensar uma única vez 

que ele próprio poderia retirar a pedra.  

Assim correu o dia. Todos que por ali passavam reclamavam e resmungavam por causa da pedra 

colocada na estrada, mas ninguém a tocava. 

  Finalmente, ao cair da noite, a filha do moleiro por lá passou. Era muito trabalhadora, e estava 

cansada, pois desde cedo andava ocupada no moinho. 
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 Mas disse a si mesma: “Já está quase escurecendo, alguém pode tropeçar nesta pedra à noite e 

se ferir gravemente. Vou tirá-la do caminho.”  

E tentou arrastar dali a pedra. Era muito pesada, mas a moça a empurrou, e empurrou, e puxou, 

e inclinou, até que conseguiu retirá-la do lugar. Para sua surpresa, encontrou uma caixa debaixo da 

pedra.  

Ergueu a caixa. Era pesada, pois estava cheia de alguma coisa. Havia na tampa os seguintes 

dizeres: “Esta caixa pertence a quem retirar a pedra.”.  

Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro.  

A filha do moleiro foi para casa com o coração feliz. Quando o fazendeiro e o soldado e todos os 

outros ouviram o que havia ocorrido, juntaram-se em torno do local na estrada onde a pedra estava. 

Revolveram o pó da estrada com os pés, na esperança de encontrar um pedaço de ouro. 

 – Meus amigos – disse o rei –, com frequência encontramos obstáculos e fardos no caminho. 

Podemos reclamar em alto e bom som enquanto nos desviamos deles se assim preferirmos, ou 

podemos erguê-los e descobrir o que eles significam. A decepção é normalmente o preço da preguiça.  

Então o sábio rei montou em seu cavalo e com um delicado boa noite retirou-se.  

(Autor desconhecido. O Livro das Virtudes. Ed. Nova Fronteira,1996) 

 

Questão 1 – No  texto , o que significa “a pedra no caminho”: 

 

        a)  Que Deus dá as coisas boas da vida a quem lida com os problemas por conta própria.  

        b)  A decepção é normalmente o preço da preguiça.  

        c)   Representa as dificuldades com as quais nos deparamos ao longo de nossas vidas. 

        d) Que o povo reclama e espera que outros resolvam seus problemas.  

 

Questão 2 – Releia: 

 

“Uma noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma enorme pedra na estrada que passava pelo palácio. 

Depois foi se esconder atrás de uma cerca, e esperou para ver o que acontecia.”  

 

Com base nessa passagem, pode-se afirmar que o objetivo do rei era: 

a)  Incutir bons hábitos nas pessoas. Por isso, impunha-lhes determinados desafios,         

aparentemente estranhos, com o intuito de observar a reação delas diante do inesperado. 



b) Fazer coisas que pareciam estranhas e inúteis para não ensinar    o    povo a ser trabalhador e 

cauteloso. 

      c) Enganar e contrariar   o povo. 

d)  Afirmar que o povo é a decepção e normalmente o preço da preguiça. 

 

Questão 3 – Assinale a alternativa em que o termo é resgatado, no contexto da história, pelo termo 

entre colchetes:  

a) “...que ele levava para moagem na usina.” [ um rei]  

b) “...sem pensar uma única vez que ele próprio poderia retirar a pedra.” [o soldado]  

c) “...Ela abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro.” [ a jovem]  

d) “... enquanto desviamos deles se assim preferirmos...”. [empecilhos] 

 

Questão 4 – Pode-se afirmar que há no texto o predomínio de sequências do tipo:  

a) narrativo  

b) descritivo  

c) argumentativo 

e) dissertativo 

 

Questão 5 -  O clímax designa o ponto culminante da história. Nesse sentido, pode ser definido em:  

        a )  Quando  um jovem soldado veio cantando pela estrada. A longa pluma do seu quepe 

ondulava na brisa, e uma espada reluzente pendia à sua cintura. Ele pensava na maravilhosa coragem 

que mostraria na guerra. 

            b) No momento em que a filha do moleiro, a única pessoa que se prontificou a retirar pedra, 

encontrou a caixa debaixo daquela e, ao abri-la, descobriu que estava repleta de ouro.  

      c)  Quando o soldado não viu a pedra, mas tropeçou nela e se estatelou no chão poeirento. 

Ergueu-  se, sacudiu a poeira da roupa, pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que 

insensatamente haviam largado uma pedra imensa na estrada.  

           d) Quando, então o sábio rei montou em seu cavalo e com um delicado boa noite retirou-se.” 

 



Questão 6 – Observe: “[...] pegou a espada e enfureceu-se com os preguiçosos que insensatamente 

haviam largado uma pedra imensa na estrada.”  

A palavra sublinhada acima indica a circunstância de:  

a) tempo  

b) dúvida  

c) modo  

d) lugar  

 

Questão 7 - A palavra destaca no trecho abaixo pode ser substituída sem alterar o sentido do texto por: 
 

Ana, como prefere ser chamada, é uma mulher 
bonita, inteligente, mas extremamente desastrada. 

 
a) portanto 
b) contudo 
c) ou 
d) porque 
e) quando 
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TEXTO – Leitura atenta e silenciosa. 

Nossa vida 

Lá em casa, a situação estava difícil. O pai tinha ficado desempregado. A mãe achava que 

qualquer trabalho podia pelo menos pagar a comida. A gente morava em Mambaí, Estado de 

Goiás. Aí apareceu um emprego numa fazenda pro lado dos Gerais da Bahia, bem perto da 

fronteira. Fui trabalhar junto com meus irmãos nessa tal fazenda. Era o projeto de um grande 

banco, apoiado pelo governo. 

A fazenda dizia que pagava o salário, mas nunca existiu salário nenhum. No final do mês, 

tudo que se comia ou se usava era descontado. Não sobrava nada de dinheiro. E a gente era 

obrigada a trabalhar de sol a sol. 

 Trabalho escravo – disseram os peões de Mambaí que já tinham passado por isso. 

 Mas usar criança é judiação! – falou um dia o dono do bar. 

Disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores por que fica mais 

barato. Quatro ou cinco custam o mesmo que um adulto, comem menos, obedecem melhor e 

cada uma faz o trabalho de gente grande. 

O capataz da fazenda dizia que o dinheiro podia sobrar se a gente trabalhasse direito. Ouvi 

falar de gente que saiu de lá com dívida, mas não com dinheiro. 

Se pelo menos a gente estivesse se alimentando bem... Minha mãe não sabia que a comida 

na fazenda era ruim. Achava que era frescura de criança. Mas não era, não. De manhãzinha, café 

aguado com pão duro. No almoço, só coisa de entupir – macarrão puro ou arroz com farinha. 

Pro serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar firme. Tenho catorze anos. 

Sou forte. Mas meus irmãos e um monte de outras crianças com corpinho fraco faziam serviço 

pesado de adulto – roçar e capinar era duro de lascar, mas a gente ainda aguentava. O pior era 

carregar carrinhos de mão pesados, cheios de material para a lavoura. 

Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia. 

 
Paula Saldanha. “Heróis dos Gerais”. São Paulo, FDT, 1998, p. 7-9. 

Questão 1 – O objetivo do texto é: 

(    ) Divulgar algo. 

(    ) Noticiar um fato. 

(    ) Narrar uma história. 
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Questão 2 – Na parte “Disseram também que essas fazendas usam crianças como trabalhadores 

porque fica mais barato.”, o narrador revela: 

(    ) O motivo de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. 

(    ) A finalidade de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. 

(    ) A consequência de essas fazendas usarem crianças como trabalhadores. 

Questão 3 – O narrador do texto expõe uma opinião na passagem: 

(    ) “Era o projeto de um grande banco, apoiado pelo governo.” 

(    ) “De manhãzinha, café aguado com pão duro.” 

(    ) “Ninguém tem ideia da vida dura que a gente levava nessa fazenda dos Gerais da Bahia.” 

Questão 4 – A expressão grifada indica um lugar no trecho: 

(    ) “Lá em casa, a situação estava difícil.” 

(    ) “No final do mês, tudo que se comia ou se usava era descontado.” 

(    ) “No almoço, só coisa de entupir – macarrão puro ou arroz com farinha.” 

Questão 5 – Em “Achava que era frescura de criança.”, o narrador expressa o pensamento: 

(    ) De seu pai. 

(    ) De sua mãe. 

(    ) Do capataz da fazenda. 

Questão 6 – Na frase “Mas não era, não.”, a repetição do termo “não”: 

(    ) Reforça a negação. 

(    ) Indica uma correção. 

(    ) Estabelece uma contradição. 

Questão 7 – No segmento “Pro serviço na fazenda render, o capataz fazia a gente trabalhar 

firme.”, a palavra “firme” exprime: 

(    ) O meio com que o capataz fazia a gente trabalhar. 

(    ) O modo com que o capataz fazia a gente trabalhar. 

(    ) A intensidade com que o capataz fazia a gente trabalhar. 
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Leia o texto e responda as questões de 1 a 3. 
 

Aprendendo o Brasil 
 

Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão, o tempo todo, 
surpreendendo-se com a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a 
maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e 
sensato, de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos 
de atração. 

Pense-se nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos 
capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do 
nosso turismo. Ao lado disso, imagine-se o quanto seria importante, para nós mesmos, 
podermos reconhecer essa diversidade, identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos 
costumes, das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da 
nossa arte popular. 

Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de 
autoconsciência e integração de um povo: pessoas de diferentes regiões passam a trocar 
experiências, a considerar as especificidades dos modos de viver, a reconhecer a grande 
variação de valores culturais. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica: todo 
turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a 
conservá-las. 

Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos 
caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. 

(Abelardo Junqueira) 

1 – O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem:  

a) “Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil [...]” 

b)  “[...] imagine-se o quanto seria importante, para nós mesmos, podermos reconhecer. 

c) “[...] capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração. 
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d) O turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de 

um povo. 

2 – Na parte “É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um 

planejamento turístico eficaz e sensato [...]”, o autor do texto:  

a ) Expõe uma opinião.  

b) Emite um alerta. 

c)  Faz uma comparação. 

d)  Troca de experiências. 

 

3 – O trecho “[...] o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o 

Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos.” consiste: 

a)  Na tese defendida pelo autor ao longo do texto. 

b)  No paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto. 

c)  No principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto. 

d)  Atua como um fator de autoconsciência e integração de um povo. 

 

Leia o texto e responda as questões 4 e 5. 

Sebo 

 

      — Moça, eu nunca pisei aqui. Preciso comprar um livro... 

      — Qual? – ela perguntou. – Mistério, suspense, romance, ficção, livro didático, 
paradidático, ocultismo, religioso, de psicanálise, psicologia, médico, língua estrangeira, 
tradução, periódico, revista, tese, enciclopédia... 
      Ela estava querendo me gozar. Pra falar a verdade, tinha um livro certo pra comprar 
sim... Mas não sei por que, me ouvi falando: 

      — Quero olhar, escolher, ver o que gosto mais... Mas começar por onde? Lado direito, 
esquerdo, subo a escada em caracol? Preciso de “instruções” de trânsito aqui dentro. 
Tem muito livro aqui... 
      — Esperava o quê? Múmias? 

      Perdi a paciência. 

      — Moça, eu quero saber onde posso achar um livro-lindo-maravilhoso-espetacular 
romântico para eu dar de presente... 



      — Ah, para a namoradinha que só lê Revista Desejo... Já sei o tipo: frases doces, 
propostas delicadas, abraços, beijos, mais abraços, mais beijos, final feliz. Andar de cima, 
prateleira 15-A. 
      Os preços que ficam na ponta da prateleira são indicados por letras, que ficam na 
contracapa do livro. Edições filetadas a ouro têm um outro preço... 

      Ia dizer pra ela que... Mas achei melhor não falar nada. Dei-lhe as costas e subi a 
escada. 

 
ANDRADE, Telma G.C. Mistério no sebo de livros. 

São Paulo: Atual, 1995. 

 

 

4 - O que levou o personagem a ir a um espaço onde se vendem livros usados? 
 

a) O fato de nunca ter estado num sebo. 

b) O intuito de comprar um presente. 

c) A curiosidade em visitar um espaço novo. 

d) A intenção de levar algo para a amada 

 

5 - O trecho “... Moça, eu nunca pisei aqui. Preciso comprar um livro...”, a pontuação que 
finaliza o período sugere que o cliente se sentiu: 
 

a) Empolgado. 

b) Explorado. 
c) Intimidado. 

d) Maravilhado. 
 
 
Leia o texto e responda a questão 6. 
 

Direitos da criança e do adolescente 
 

 

      Toda criança e o adolescente tem direito à proteção e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas. 
      Toda criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas. 
      Toda criança e o adolescente tem direito a ser criado e ser educado no seio 
de sua família. 
      Toda criança e o adolescente tem direito à educação. Visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa. 
      Toda criança e o adolescente terá acesso às diversões e espetáculos 
públicos como adequados a sua faixa etária. 
 



Texto adaptado do ECA/CEDCA-GO:2002. 
 
 

6 - Usando o termo “Toda” no início de cada frase, o texto: 
 
a) Enfatiza a ideia de universalidade. 
b) Estabelece independência com o termo “criança”. 
c) Estabelece maior vínculo com o leitor. 
d)) Faz uma repetição sem necessidade. 
 

7 - É o texto de opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer 
o leitor. É pautado na exposição de ideias, argumentos e ponto de vista do leitor.  

Qual o elemento da narração que o texto se refere: 

a) Narração 
b) Descrição 
c) Dissertação 
d) Exposição 

 

08 - Sobre as características do texto dissertativo, podemos afirmar que: 
 

a) Suas principais características são contar uma história ou narrar algum         
    acontecimento, verídico ou não. 

b) Apresentar informações sobre objeto ou fato específico, enumerando suas 
características através de uma linguagem clara e objetiva. 

c) Tem por finalidade instruir o leitor/interlocutor, por isso o predomínio dos 
verbos no infinitivo. 

d) Texto de opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com intenção de convencer 
o leitor.  

 

 


