
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 

A assembleia dos ratos 
 

Um gato de nome Faro-Fino deu de fazer tal destroço na rataria duma casa velha que os sobreviventes, sem 
ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. 

Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o estudo da questão. Aguardaram 
para isso certa noite em que Faro-Fino andava aos miados pelo telhado, fazendo sonetos à lua. 
— Acho – disse um deles – que o meio de nos defendermos de Faro-Fino é lhe atarmos um guizo ao pescoço. Assim 
que ele se aproxime, o guizo o denuncia e pomo-nos ao fresco a tempo. 

Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado com delírio. Só votou contra um rato 
casmurro, que pediu a palavra e disse: 
— Está tudo muito direito. Mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Faro-Fino? 

Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó. Outro, porque não era tolo. 
Todos, porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação. 
Dizer é fácil – fazer é que são elas! 

(LOBATO, Monteiro). In Livro das Virtudes – William J. Bennett – Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1995. p. 308.) 

 
1- Na assembleia dos ratos, o projeto para atar um guizo ao pescoço do gato foi 
 
a) aprovado com um voto contrário. 
b) aprovado pela metade dos participantes. 
c) negado por toda a assembleia. 
d) negado pela maioria dos presentes. 
  
 

Os três pássaros do rei Herodes (lenda) 
 

Pela triste estrada de Belém, a Virgem Maria, tendo o Menino Jesus ao colo, fugia do rei Herodes. 
Aflita e triste ia em meio do caminho quando encontrou um pombo, que lhe perguntou: 
– Para onde vais, Maria? 
– Fugimos da maldade do rei Herodes, – respondeu ela. 
Mas como naquele momento se ouvisse o tropel dos soldados que a perseguiam, o pombo voou assustado. 
Continuou Maria a desassossegada viagem e, pouco adiante, encontrou uma codorniz que lhe fez a mesma 

pergunta que o pombo e, tal qual este, inteirada do perigo, tratou de fugir. 
Finalmente, encontrou-se com uma cotovia, que, assim que soube do perigo que assustava a Virgem, escondeu-

a e ao menino, atrás de cerrado grupo de árvores que ali existia. 
Os soldados de Herodes encontraram o pombo e dele souberam o caminho seguido pelos fugitivos. 
Mais para a frente a codorniz não hesitou em seguir o exemplo do pombo. 
Ao fim de algum tempo de marcha, surgiram à frente da cotovia. 
– Viste passar por aqui uma moça com uma criança no regaço? 
– Vi, sim – respondeu o pequenino pássaro – Foram por ali. 
E indicou aos soldados um caminho que se via ao longe. E assim afastou da Virgem e de Jesus os seus malvados 

perseguidores. 
Deus castigou o pombo e a codorniz. 
O primeiro, que tinha uma linda voz, passou a emitir, desde então, um eterno queixume. 
A segunda passou a voar tão baixo, tão baixo, que se tornou presa fácil de qualquer caçador inexperiente. 
E a cotovia recebeu o prêmio de ser a esplêndida anunciadora do sol a cada dia que desponta. 

 
 

2. O texto é uma lenda porque: 
 
a) faz menção a uma passagem bíblica do Novo Testamento. 
b) narra uma história fantasiosa transmitida pela tradição oral. 
c) faz uma revelação importante. 
d) está baseado num fato histórico, que realmente aconteceu. 
e) os animais falam. 
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3. Com relação à expressão “Pela triste estrada de Belém”, podemos afirmar que: 
 
a) a paisagem era deserta, sem árvores. 
b) o autor estava triste quando escreveu o texto. 
c) Maria estava angustiada e triste e, com isso, todo o ambiente parecia triste. 
d) essa é uma pista que o narrador nos dá de que o desfecho será ruim. 
e) o caminho era muito longo e assim deixava a impressão de tristeza. 
 
 
4. Assinala o único item que NÃO se aplica nem ao pombo nem à codorniz: 
 
a) covardia 
b) medo 
c) egoísmo 
d) coragem 
e) delação 
 
 
5. A codorniz não hesitou em seguir o exemplo do pombo. O exemplo da: 
 
a) fuga 
b) mentira 
c) violência 
d) amizade 
e) delação 
 
 
6. Assinala o item que caracteriza a cotovia: 
 
a) solidária 
b) delatora 
c) orgulhosa 
d) esquiva 
e) sarcástica 
 
 
7. Como castigo, a linda voz do pombo passou a ser um: 
 
a) pio 
b) gorjeio 
c) latido 
d) uivo 
e) arrulho 
 
 
8. De acordo com o texto, a cotovia canta: 
 
a) na aurora 
b) de madrugada 
c) ao meio-dia 
d) ao anoitecer 
e) no pôr do sol 
 
 
9. A codorniz “passou a voar tão baixo, tão baixo, que se tornou presa fácil de qualquer caçador inexperiente.”  
A expressão grifada dá a ideia de: 
 
a) condição 
b) consequência 
c) causa 
d) tempo 
e) finalidade 
 
 
10. Assinala a alternativa em que NÃO há correspondência entre a explicação e a significação da palavra no texto: 
 
a) inteirada do perigo: cientificada do perigo 
b) cerrado grupo de árvores: compacto grupo de árvores 
c) com uma criança no regaço: com uma criança na garupa 
d) não hesitou em seguir o exemplo: não titubeou em seguir o exemplo 
e) cada dia que desponta: cada dia que surge 
 



 

Defenestração 
Luis Fernando Verissimo 

 
  Certas palavras têm o significado errado. Falácia, por exemplo, devia ser o nome de alguma coisa vagamente 
vegetal. As pessoas deveriam criar falácias em todas as suas variedades. A Falácia Amazônica. A misteriosa Falácia 
Negra. Hermeneuta deveria ser o membro de uma seita de andarilhos herméticos. Onde eles chegassem, tudo se 
complicaria. 
 – Os hermeneutas estão chegando! 
 – Ih, agora é que ninguém vai entender mais nada… 

Os hermeneutas ocupariam a cidade e paralisariam todas as atividades produtivas com seus enigmas e frases 
ambíguas. Ao se retirarem deixariam a população prostrada pela confusão. Levaria semanas até que as coisas 
recuperassem o seu sentido óbvio. Antes disso, tudo pareceria ter um sentido oculto. (…) 

Traquinagem devia ser uma peça mecânica. 
 – Vamos ter que trocar a traquinagem. E o vetor está gasto. 

Mas nenhuma palavra me fascinava tanto quanto defenestração. A princípio foi o fascínio da ignorância. Eu 
não sabia o seu significado, nunca lembrava de procurar no dicionário e imaginava coisas. Defenestrar devia ser um 
ato exótico praticado por poucas pessoas. Tinha até um certo tom lúbrico. 

Galanteadores de calçada deviam sussurrar no ouvido das mulheres: 
 – Defenestras? 

A resposta seria um tapa na cara. Mas algumas… Ah, algumas defenestravam. 
Também podia ser algo contra pragas e insetos. As pessoas talvez mandassem defenestrar a casa. Haveria, 

assim, defenestradores profissionais. Ou quem sabe seria uma daquelas misteriosas palavras que encerravam os 
documentos formais? “Nestes termos, pede defenestração…” Era uma palavra cheia de implicações. Devo até tê-la 
usado uma ou outra vez, como em: 
 – Aquele é um defenestrado. 

Dando a entender que era uma pessoa, assim, como dizer? Defenestrada. Mesmo errada, era a palavra exata. 
Um dia, finalmente, procurei no dicionário. E aí está o Aurelião que não me deixa mentir. “Defenestração” vem do 
francês “defenestration”. Substantivo feminino. Ato de atirar alguém ou algo pela janela. 

Ato de atirar alguém ou algo pela janela! Acabou a minha ignorância, mas não a minha fascinação. Um ato 
como este só tem nome próprio e lugar nos dicionários por alguma razão muito forte. Afinal, não existe, que eu saiba, 
nenhuma palavra para o ato de atirar alguém ou algo pela porta, ou escada abaixo. Por que, então, defenestração? 

Talvez fosse um hábito francês que caiu em desuso. Como o rapé. Um vício como o tabagismo ou as drogas, 
suprimido a tempo. (…) 

Quem entre nós nunca sentiu a compulsão de atirar alguém ou algo pela janela? A basculante foi inventada 
para desencorajar a defenestração. Toda a arquitetura moderna, com suas paredes externas de vidro reforçado e sem 
aberturas, pode ser uma reação inconsciente a esta volúpia humana, nunca totalmente dominada. Na lua-de-mel, 
numa suíte matrimonial no 17º andar. 
 – Querida… 
 – Mmmm? 
 – Há uma coisa que preciso lhe dizer… 
 – Fala, amor! 
 – Sou um defenestrador. 
 E a noiva, em sua inocência, caminha para a cama: 
 – Estou pronta para experimentar tudo com você! 

Em outra ocasião, uma multidão cerca o homem que acaba de cair na calçada. Entre gemidos, ele aponta 
para cima e balbucia: 
 – Fui defenestrado… 
 Alguém comenta: 
 – Coitado. E depois ainda atiraram ele pela janela? 

Agora mesmo me deu uma estranha compulsão de arrancar o papel da máquina, amassá-lo e defenestrar 
esta crônica. Se ela sair é porque resisti. 

 
 

 
11. De acordo com esse texto, o que é defenestração? 
 
a) Dedetizar insetos pelas ruas. 
b) Fazer solicitação ao juiz. 
c) Galantear alguém nas calçadas. 
d) Atirar algo ou alguém pela janela. 
e) Uma peça mecânica. 
 
 
 



 
12. Considerando-se o conjunto de informações do texto, o narrador se diz fascinado pela palavra defenestração, 
porque: 
 
a) ele desconhecia o significado da palavra. 
b) ele imaginava o significado da palavra como algo exótico. 
c) ele imaginava o significado da palavra como algo proibido. 
d) ele ligava a palavra à linguagem jurídica ou técnica. 
e) ele se encantava com a palavra, primeiro por causa dos significados que imaginava para ela, depois por causa do 

significado dicionarizado dela. 
 
 
13. No decorrer do texto, o narrador imaginava possíveis significados para defenestração. Pela ordem, poderíamos 
dizer que ele atribuía à palavra os seguintes sentidos: 
 
a) conduta sexual não convencional, dedetização, deferimento. 
b) prática ilegal, arrumação, requerimento. 
c) xingamento, cuidados domésticos, documento formal. 
d) indiscrição, arrumação, providências. 
e) conduta imprópria, consertos, aprovação. 
 
 
14. No trecho “Ou quem sabe seria uma daquelas misteriosas palavras que encerravam os documentos formais”, o 
narrador utiliza o termo misteriosas referindo-se: 
 
a) ao fato de que as palavras sempre podem ser utilizadas de várias maneiras. 
b) ao fato de que a linguagem formal (jurídica, no caso) utiliza palavras cujo significado é desconhecido pela maioria 

das pessoas. 
c) ao fato de que as pessoas em geral não se preocupam em ler os documentos formais. 
d) ao fato de haver baixo nível de formação escolar neste país. 
e) ao fato de as palavras sempre possuírem significados ocultos. 
 
 
15. Depois de descobrir o real significado de defenestração, o narrador continua fascinado pela palavra porque: 
 
a) o significado dela remete a um ato pouco comum, e ele fica imaginando as razões da existência de tal palavra. 
b) ele não havia pensado na possibilidade do significado real. 
c) ele não vê utilidade na palavra. 
d) ele não se mostra favorável a estrangeirismos. 
e) o significado da palavra remete a uma ação que não praticamos em nossa cultura. 
 
 
16.  “Ato de atirar alguém ou algo pela janela! Acabou a minha ignorância, mas não a minha fascinação. Um ato 
como este só tem nome próprio e lugar nos dicionários por alguma razão muito forte. Afinal, não existe, que eu saiba, 
nenhuma palavra para o ato de atirar alguém ou algo pela porta, ou escada abaixo. Por que, então, defenestração? 

Talvez fosse um hábito francês que caiu em desuso. Como o rapé. Um vício como o tabagismo ou as drogas, 
suprimido a tempo. (…)” 
 
Segundo esse trecho, percebe-se que o autor criou uma expectativa sobre o significado da palavra “defenestrar”. Por 
que o autor acreditou que essa palavra tivesse um significado exótico? Justifique sua afirmação com trechos do texto. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
17. O autor utiliza vários diálogos no texto, simulando supostas falas. Qual a intenção subjacente a essa estratégia, 
considerando o que o autor pensa sobre o significado da palavra “defenestrar”. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 
18.  “Certas palavras têm o significado errado.” 
 
Por que o autor faz essa afirmação? Justifique sua resposta. Pesquise palavras que confirmem essa teoria do autor de 
que certas palavras têm o significado errado. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
  
19. Classifique o sujeito dos verbos grifados. 
 
a) ”Haveria, assim, defenestradores profissionais.” 

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) ”Devo até tê-la usado uma ou outra vez, como em:” 

______________________________________________________________________________________________ 

 
c) “Defenestração” vem do francês “defenestration”. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
d) “Acabou a minha ignorância, mas não a minha fascinação.” 

______________________________________________________________________________________________ 

 
  
20. Classifique os verbos assinalados nas orações. 
 
a) “Acabou a minha ignorância, mas não a minha fascinação.” 

______________________________________________________________________________________________ 

 
b) ”Quem entre nós nunca sentiu a compulsão de atirar alguém ou algo pela janela?” 

______________________________________________________________________________________________ 

 
c) “Onde eles chegassem, tudo se complicaria.” 

______________________________________________________________________________________________ 

 
d) “A resposta seria um tapa na cara.” 

______________________________________________________________________________________________ 
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