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Interpretação de texto 

 

Leia: 

Um reino para cada tipo de rei 

 

É difícil abrir um livro sobre reinos distantes e encontrar algo novo nele. Talvez a ideia de 

André Ricardo Aguiar não seja original, não sei. Mas que é bem divertida, isso é. Ele decidiu 

descrever uma série de reis e seus reinados, cada um com uma característica bem particular, que 

puxa um texto que é, no mínimo, interessante, quando não é engraçado. Garanto que você não 

viu igual. 

Em Pequenas Reinações, tinha o Ataxerxes, o duplo, que tinha tudo em dois até se cansar 

de ser dois e colocar seu irmão no lugar, o Ataxerxes, o único. Tinha o rei Bó, o diminuto, que na 

verdade se chamava Bonifácio, mas gostava das coisas todas em tamanho pequeno, até seu 

nome. Tinha o Epaminondas, o gago, que, por azar, tinha esse nome comprido só para gaguejar 

e passar vergonha. Tinha o Otílio, o autoinvasor, tão fã de conquistas e guerras que teimava em 

conquistar o seu próprio reino até se dar mal com a ideia. Assim, seguem outros reis: Dúbio, o 

indeciso, Leocádio, o domador, Aristeu, o comilão, Godofredo, o colecionador… E sabe o que é 

legal? Nem todos os reis se dão bem no final. 

 

Aryane Cararo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/blogs/estadinho/> 

 

Questão 1 – O texto acima é: 

a) uma resenha 

b) uma notícia  

c) um conto 

d) uma lenda 

 

Questão 2 – Releia com atenção o primeiro parágrafo. Nessa parte do texto, podemos concluir 

que a autora avalia o livro Pequenas Reinações como: 

a) comum  

b) rebuscado  

c) inovador 

d) tradicional  
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Questão 3 – Na frase “Mas que é bem divertida, isso é.”, a autora empregou o adjetivo “divertida” 

para se referir: 

a) à ideia de André Ricardo Aguiar. 

b) a uma série de reis e seus reinados. 

c) a uma característica bem particular. 

d) nenhuma das opções anteriores.  

 

Questão 4 – Na parte “Garanto que você não viu igual.”, a autora busca: 

a) instruir o leitor. 

b) informar o leitor. 

c) alertar o leitor. 

d) convencer o leitor. 

 

Questão 5 – Assinale o trecho que caracteriza o rei Epaminondas: 

a) “[...] tinha tudo em dois até se cansar de ser dois [...]” 

b) “[...] gostava das coisas todas em tamanho pequeno [...]” 

c) “[...] tinha esse nome comprido só para gaguejar [...]” 

d) “[...] teimava em conquistar o seu próprio reino [...]” 

 

Questão 6 –  De acordo com o texto, “o domador” define: 

a) o rei Dúbio. 

b) o rei Leocádio. 

c) o rei Aristeu.  

d) o rei Godofredo.  

 

Questão 7 – Na passagem final do texto “E sabe o que é legal? Nem todos os reis se dão bem no 

final.”, pode-se perceber que a autora apresenta: 

a) uma hipótese para outros livros sobre reinos distantes. 

b) uma comparação com os outros livros sobre reinos distantes. 

c) um exemplo de outros livros sobre reinos distantes.  

d) uma explicação de outros livros sobre reinos distantes.  

 

Questão 8 – O itálico destaca no texto: 

a) uma maneira de falar pouco conhecida.  

b) uma parte do texto escrita de modo informal.  

c) a expressão mais importante do texto. 

d) o título do livro. 


