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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.
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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.
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1. 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.

B
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2. 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.

C
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3. Assinala o único item que NÃO se aplica nem ao pombo nem à
codorniz:
a) covardia
b) medo
c) egoísmo
d) coragem
e) delação

D
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4. A codorniz não hesitou em seguir o exemplo do
pombo. O exemplo da:
a) fuga
b) mentira
c) violência
d) amizade
e) delação

E
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5. Assinala o item que caracteriza a cotovia:
a) solidária
b) delatora
c) orgulhosa
d) esquiva
e) sarcástica

A
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6. Como castigo, a linda voz do pombo passou a ser um:
a) pio
b) gorjeio
c) latido
d) uivo
e) arrulho

E
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7. 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 so

A
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8. 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

B
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9. 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

C
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10. A cotovia deu aos perseguidores uma pista falsa porque:
a) era mentirosa.
b) queria se vingar das outras aves.
c) era inimiga de Herodes.
d) sabia que poderia ser punida por Deus.
e) queria salvar a Virgem Maria e o Menino Jesus

E
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APOSTO
O aposto é o nome que se dá ao termo que
exemplifica ou especifica melhor outro de valor
substantivo ou pronominal, já mencionado
anteriormente na oração.
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Ex.: Maria, irmã de Bernadete, vendeu todos seus bordados.
Ex.: Gosto de tudo o que servem no restaurante: os peixes, as
carnes e as sobremesas.
Ex.: A Semana Santa de Sevilla (maior festa religiosa da
Europa) é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época
das celebrações pascais.
Ex.:Chico Buarque — um dos maiores compositores da
música brasileira — lançou outra obra literária.
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Tipos de aposto
Segundo a intenção do discurso o aposto pode ser classificado em:
1. Explicativo
Oferece uma explicação sobre o termo anterior:
Ex.: A geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo
escolar.
Ex.: Júlia, dos Recursos Humanos, pediu para você preencher essas fichas.
2. Distributivo
Retoma as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na
oração:
Ex.: Vitória e Luís foram os vencedores, aquela na corrida e este no atletismo.
Ex.: Adoro João e Maria, um exemplo de calma e a outra, de agitação.
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3. Enumerativo
Enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas:
Ex.: Na bolsa levava o que precisava: roupas, biquínis e toalhas.
Ex.: O programa de hoje é: praia, pizza e cinema.
4. Comparativo
Compara o termo da oração:
Ex.: A garota, que parecia desacordada, foi levada para o
hospital.
18

5. Resumidor ou recapitulativo
Resume os termos anteriores do enunciado:
Ex.: Saúde, educação e acesso à cultura, tudo é essencial.
Ex.: Quiabo e abóbora, esses são os meus desejos para hoje.
6. Especificativo
Especifica um termo da oração:
Ex.: A professora Joana continua aqui.
Ex.:A avenida Joaquim Ribeiro é lindíssima.
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VOCATIVO
O vocativo é um termo que indica o “chamamento”,
“invocação”, “interpelação” de uma pessoa (interlocutor) real ou
fictícia.
Geralmente, ele é isolado por vírgulas quando a pausa for curta,
ou com o ponto de exclamação, interrogação ou reticências,
quando for uma pausa longa.
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1. (UNESP) "Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a
instituição da família, célula da sociedade." O trecho destacado
é:
a) complemento nominal
b) vocativo
c) agente da passiva
d) objeto direto
e) aposto

E
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2. (Fundação Carlos Chagas) Dê a função sintática do termo em
destaque em: "Uniu-se à melhor das noivas, a Igreja, e oxalá vocês
se amem tanto."
a) aposto
b) adjunto adnominal
c) adjunto adverbial
d) pleonasmo
e) vocativo

A
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3. Atente-se para o poema exposto, procurando responder às questões
referentes ao mesmo:
Dois vocativos
“A maravilha dá de três cores:
branca, lilás e amarela,
seu outro nome é bonina.
Eu sou de três jeitos:
alegre, triste e mofina,
mas meu outro nome eu não sei.
Ó mistério profundo!
Ó amor!”
Adélia Prado
(In: O coração disparado. Rio de Janeiro: Record, 2006, p.19)
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a – O “eu” lírico representado pelo poema, explicita informações tendo como
referência dois elementos: a flor e uma pessoa, cuja identificação não é
retratada.
Como se trata de um texto poético, sabemos que o mesmo nos revela algo a
mais daquilo que “aparentemente” parece óbvio. Partindo desse
pressuposto, qual a pretensão da autora em se referir às características deste
outro ser, ou seja, o humano?
a- Retratar as fases de transição em que às vezes nos encontramos em meio à vivência
cotidiana, evidenciada pelo verso: Eu sou de três jeitos: alegre, triste e mofina.
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b - No poema há dois versos que têm como função esclarecer sobre um
termo especificado anteriormente, logo remetemo-nos à ideia do aposto.
Identifique-os.

O 1º e o 2º; o 4º e 5º
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c – Caso identifique a presença do vocativo, destaque-o (s
Ó mistério profundo!
Ó amor!"
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4. (UFMG) A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta
referente ao termo em destaque:
“Minha bela Marília, tudo passa,
A sorte deste mundo é mal segura
Se vem depois dos males a ventura
Vem depois dos prazeres a desgraça”.
Tomás Antônio Gonzaga.
a-(
b-(
c-(
d-(

) vocativo
) sujeito
) aposto
) adjunto adnominal

A
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