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O homem e a galinha

Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as 
outras.
Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente. 
Chamou a mulher:
– Olha o ovo que a galinha botou.
A mulher ficou contente:
– Vamos ficar ricos!
E a mulher começou a tratar bem da galinha.
Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão-de-ló, dava 
até sorvete. E a galinha todos os dias botava um ovo de ouro.
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Vai que o marido disse:
– Pra que este luxo todo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão-de-ló… Muito 
menos sorvete!
Vai que a mulher falou:
– É, mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro!
O marido não quis conversa:
– Acaba com isso, mulher. Galinha come é farelo.
Aí a mulher disse:
– E se ela não botar mais ovos de ouro?
– Bota sim! – o marido respondeu.
A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro.
Vai que o marido disse:
– Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A galinha pode muito bem comer 
milho.
– E se ela não botar mais ovos de ouro?
– Bota sim. – respondeu o marido
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Aí a mulher começou a dar milho pra galinha. E todos os dias a galinha botava 
um ovo de ouro.
Vai que o marido disse:
– Pra que este luxo de dar milho pra galinha? Ela que cate o de-comer no 
quintal!
– E se ela não botar mais ovos de ouro?
– Bota sim – o marido falou.
Aí a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. 
Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro.
Um dia a galinha encontrou o portão aberto.
Foi embora e não voltou mais.
Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão-
de-ló.
                                                                                                                         (ROCHA, Ruth)



 1. O texto recebe o título de O  homem e a galinha.  Por que a história 
recebe esse título?

a) Porque eles são os personagens principais da história narrada.
b) Porque eles representam, respectivamente, o bem e o mal na história.
c) Porque são os narradores da história.
d) Porque ambos são personagens famosos de outras histórias.
e) Porque representam a oposição homem-animal.

A
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02. O marido não queria tratar a galinha de forma especial para:

a) economizar dinheiro.
b) ganhar fama.
c) não acostumá-la mal.
d) para não chamar atenção.
e) ser diferente. A
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03. Na passagem “onde tratam dela a pão-de-ló”, a expressão 
destacada quer dizer:

a) desprezada.
b) infeliz.
c) humilhada.
d) bem tratada.
e) maltratada

D
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04. A mulher tratava bem a galinha porque ela era:

a) comum.
b) diferente.
c) pequena.
d) velha.
e) grande. B

8



05. Qual das características a seguir pode ser atribuída 
à galinha?

a) avareza.
b) conformismo.
c) ingratidão.
d) revolta.
e) hipocrisia.

E
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06. Antes de dizer que a galinha deveria catar “o de-comer no 
quintal”, o que o marido mandou a mulher dar para a galinha?

a) Farelo.
b) Pão-de-ló.
c) Sorvete.
d) Ovos.
e) Milho

E
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07. Qual das afirmativas a seguir não é correta em 
relação ao homem da fábula?

a) É um personagem preocupado com o corte de gastos.
b) Mostra ingratidão em relação à galinha.
c) Demonstra não ouvir as opiniões dos outros.
d) Identifica-se como autoritário em relação à mulher.
e) Revela sua maldade nos maus-tratos em relação à 
galinha.

E
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08. Era uma vez um homem que tinha uma  galinha. De 
que outro modo poderia ser dita a frase destacada?

a) Era uma vez uma galinha, que vivia com um homem.
b) Era uma vez um homem criador de galinhas.
c) Era uma vez um proprietário de uma galinha.
d) Era uma vez uma galinha que tinha uma propriedade.
e) Certa vez um homem criava uma galinha.

C
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09. Era uma vez é uma expressão que indica tempo:

a) bem localizado
b) determinado
c) preciso
d) indefinido
e) bem antigo D
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10. A segunda frase do texto diz ao leitor que a galinha era uma 
galinha como as outras. Qual o significado dessa frase?

a) A frase tenta enganar o leitor, dizendo algo que não é 
verdadeiro.
b) A frase mostra que era normal que as galinhas botassem ovos 
de ouro.
c) A frase indica que ela ainda não havia colocado ovos de ouro.
d) A frase mostra que essa história é de conteúdo fantástico.
e) A frase demonstra que o narrador nada conhecia de galinha. 

C
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11. O que faz a galinha ser diferente das demais?

a) Botar ovos todos os dias independentemente do que comia.
b) Oferecer diariamente ovos a seu patrão avarento.
c) Pôr ovos de ouro antes da época própria.
d) Botar ovos de ouro a partir de um dia determinado.
e) Ser bondosa, apesar de sofrer injustiças

D
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12. O homem ficou contente. O conteúdo dessa frase indica um (a):

a) causa.
b) tempo.
c) explicação.
d) consequência.
e) comparação

D
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13. A presença de travessões no texto indica:

a) a admiração da mulher.
b) a surpresa do homem.
c) a fala dos personagens.
d) a autoridade do homem.
e) a fala do narrador da história

C
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14. Que elementos demonstram que a galinha passou  a receber 
um bom tratamento, após botar o primeiro ovo de ouro?

a) pão-de-ló / mingau / sorvete.
b) milho / farelo / sorvete.
c) mingau / sorvete / milho.
d) sorvete / farelo / pão-de-ló.
e) farelo / mingau / sorvete.

A
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15. Dizem, eu não sei... Quem é o responsável por essas 
palavras?
a) o homem
b) a galinha
c) o narrador
d) a mulher
e) o ovo

C
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ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA
REGÊNCIA VERBAL
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                              Regência Verbal

É a parte da língua que se ocupa da relação entre os 

verbos e os termos que se seguem a eles e completam 

o seu sentido.

Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos 

(direto e indireto) e adjuntos adverbiais são os termos 

regidos.
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 Aspirar / aspirar a

Sem preposição (transitivo direto) = “cheirar”:

Ex.: Aspiraram as fragrâncias e decidiram o melhor perfume.

Com preposição (transitivo indireto) = objetivar, 
pretender:

Ex.: Aspiravam a cargos melhores na empresa.

Ex.: Todos aspiram a um futuro melhor.
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Assistir / assistir a

Sem preposição (transitivo direto) = “ajudar”, 
“auxiliar”:

Ex.: O enfermeiro assistiu o médico durante a cirurgia.

Ex.: O médico assistiu os pacientes. 

Com preposição (transitivo indireto) = “ver”, 
“presenciar”

Ex.: Nós já assistimos a esse filme várias vezes.

Ex.: Vocês assistiram ao telejornal ontem?
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 Implicar / implicar com

Sem preposição (transitivo direto) = “ter consequências”:
Ex.: O cancelamento do cartão implicará uma multa.

Ex.: Sua atitude não implica desobediência.

Com preposição (transitivo indireto) = “ter implicância”, 
“provocar”
Ex.: As crianças viviam implicando com o mais novo.

Ex.: Todos implicam com você.
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“chegar” e “ir”
São regidos pela preposição “a” ( Intransitivos) 
 Indicam movimento e aceitam a preposição “em”. 

Ex.: Cheguei em minha casa. — Inadequado
       Cheguei à minha casa. — Adequado

Ex.: Fomos no shopping. — Inadequado
       Fomos ao shopping. — Adequado
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Obedecer e desobedecer 

Exigem a preposição “a” ( verbos transitivos indiretos) 

Ex.: Nunca desobedeci a meus professores.

Ex.: Todos devem obedecer às medidas protetivas.
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Agradecer  -  Perdoar  -  Pagar 

Para coisas (transitivos diretos) – sem preposição

Para pessoas (transitivos indiretos) – com preposição A

Ex.: Agradecemos ao pastor a doação.

Ex.: Pagamos tudo ontem.

Ex.: Perdoamos o pecado ao pegador.
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                                      Visar

1. (=desejar, pretender) – VTI e exige a preposição A.
Ex.: Lia visava ao cargo de gerente.

2. (=dar visto, rubricar) - VTD.
Ex.: O gerente visou o cheque.

3. (=apontar, mirar) - VTD.
 O policial visava o alvo.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
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1. Aponte , caso haja, algum erro de regência verbal.

Há erro em SÓ ASSISTE TELA QUENTE E TEMPERATURA MÁXIMA. O 
verbo assistir exige a preposição A no sentido de VER.
           (...À TELE QUENTE E À TEMPERATURA MÁXIMA!)
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2) Indique a frase que apresenta ERRO de regência verbal.

a) Pedro pagou o almoço.

b) Paulo não pagou o ajudante ontem.

c) A mulher perdoou a indiscrição do desconhecido.

d) Perdoemos aos que nos agridem

e) Já paguei tudo a você.

B
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3. Reparem que há, na charge 

acima, um erro clássico de 

regência incluindo o verbo 

“chegar”.  Qual é esse erro?

O erro é o uso da preposição 
EM, quando deveria ser usada 
a preposição A
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4. O verbo contar, na charge, tem a mesma regência de:

A. Eu não contei a verdade para ninguém.
B. Conto com sua compreensão!
C. Ele mal sabe contar de um a 10!
D. No currículo, artigos com mais de 10 anos não contam.

D
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5. Em “[...] a terapia genética está em condições de cumprir suas 
promessas e dar o salto à prática clínica”, no que se refere à transitividade 
verbal pode-se dizer que:
A) O verbo dar é transitivo indireto, por isso não exige apenas um 
complemento com preposição.
B) O verbo dar é bitransitivo, por isso exige dois complementos: um direto e 
outro indireto regido por preposição.
C) O verbo dar é transitivo direto, por isso é regido por um complemento 
sem preposição.
D) O verbo dar é transitivo indireto, por isso é regido por um complemento 
sem preposição. B
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6. Leia este fragmento de texto publicitário na revista Veja.

No século XIII, a Igreja Católica vivia um período de fausto. Estava distanciada dos 
mais pobres, que chegavam em grandes contingentes para as cidades em 
crescimento. À revelia da hierarquia católica, a população adota então o culto a 
um símbolo da pobreza virtuosa, São Francisco de Assis.

Observe a frase: “[os pobres] chegavam em grandes contingentes para as 
cidades em crescimento.”
a) O verbo chegar expressa movimento. Identifique no texto a expressão que 

indica o lugar a que se chega.

b) A preposição que foi empregada e outra que poderia substituí-la.

para as cidades em crescimentos

Preposição PARA e poderia ser substituída por A
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c. Diz-se, genericamente, que o verbo chegar não aceita, na 
norma culta, a preposição em. Assim, uma frase como “Cheguei 
na cidade” estaria incorreta. Diante disso, está correto o texto, 
quando diz: “Chegavam em grandes contingentes? Justifique. 

Sim, porque EM GRANDES CONTIGENTES exprime o modo como chegaram.
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7. Nos dois anúncios, observa-se a presença 
do verbo chegar. 

a) Em qual deles a regência desse verbo está 
de acordo com as prescrições da norma-
padrão formal? 

b) Na sua opinião, qual dos anúncios 
apresenta uma linguagem mais próxima do 
leitor? Por quê?

Chegou à cozinha

Chegou na cozinha. pois é a usada pelos 
falantes da língua em situações informais. 
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