
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leia o texto que se segue para responder às questões 01 a 14. 
 
TEXTO I 

A Família Feliz  
A maior folha verde que temos neste país é com certeza a folha da bardana. Uma 

menina podia usá-la como avental; se a pusesse na cabeça quando chovia, faria de guarda-
chuva — é tão grande como isso. Nenhuma bardana cresce sozinha; não, onde há uma, há 
sempre muitas outras. É um lindo espetáculo e todo esse esplendor costumava ser a comida 
dos caracóis. Há um gênero especial de caracóis que vivem nas folhas, uma espécie de 
caracol que os ricos costumavam cozinhar e comer.  

Ora, havia uma velha mansão onde há muito tempo que se tinha deixado de comer caracóis. Os caracóis 
estavam mesmo quase extintos, mas não as bardanas, que cresciam e se multiplicavam. Espalhavam-se pelos 
caminhos e pelos canteiros de flores até não se ter mão nelas: o jardim era uma autêntica floresta de 
bardanas. Aqui e ali, havia uma macieira ou uma ameixeira. Havia bardanas por todo o lado e entre elas 
viviam os dois únicos sobreviventes dos caracóis, ambos muitíssimo velhos. 

Eles próprios não sabiam que idade tinham, mas lembravam-se muito bem que, em tempos, tinha 
havido ali muitos mais, que a família tinha vindo do estrangeiro e que tinha sido especialmente para ela que a 
floresta de bardanas fora plantada. Nunca tinham saído dali, embora soubessem que havia outra coisa no 
mundo chamada mansão. Lá, era onde os cozinhavam, era onde eles ficavam pretos e onde eram depois 
postos numa travessa de prata; mas o que acontecia depois ninguém sabia. Quanto a isso, não imaginavam o 
que se sentia ao ser cozinhado e posto numa travessa de prata, mas parecia que era muito interessante e, 
com certeza, muito fino. O escaravelho, o sapo e a minhoca foram interrogados sobre o assunto, mas nenhum 
deles tinha sido cozinhado ou colocado numa travessa de prata. 

                                                         (...) 
Passavam os dias numa felicidade tranquila e isolada e, como não tinham filhos, adotaram um pequeno 

caracol vulgar, que criaram como se fosse deles. O pequeno não cresceu, porque não passava de um caracol 
vulgar. No entanto, os velhotes, especialmente a mãe-caracol, achavam sempre que ele tinha crescido um 
bocadinho desde o dia anterior. E quando o pai-caracol parecia não ver a diferença, ela pedia-lhe que 
apalpasse a pequena casca. E ele lá apalpava e concordava que ela tinha razão. 

Um dia caiu uma grande chuvarada. 
— Ouve o tum-tum-tum nas folhas da bardana! — exclamou o pai-caracol. 
— É verdade, e olha que alguns pingos estão a passar — respondeu a mãe-caracol. Meu Deus vai ficar 

tudo molhado aqui embaixo! Ainda bem que temos as nossas belas casas, uma para cada um e outra para o 
nosso pequeno! Realmente, devemos ser os animais mais favorecidos! Vê-se bem que somos os príncipes 
deste mundo.  

— Nada! — respondeu o pai-caracol. Ninguém pode viver melhor em outro lugar e não estou 
interessado em ir mais longe. 

— Ah, mas eu estou! — continuou a mãe-caracol. — Gostaria mesmo de ir até a mansão e de ser 
cozinhada, seja lá isso o que for, e colocada na travessa de prata. Todos os nossos antepassados passaram 
por isso, o que mostra que deve ser qualquer coisa de especial. 
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— A mansão é bem capaz de já se ter desmoronado — disse o pai-caracol. — Ou de estar coberta por 
bardanas e as pessoas nem poderem sair de lá. Andas sempre numa lufa-lufa, e agora o pequeno está a ficar 
como tu! Em três dias quase chegou ao cimo daquele caule; fico tonto só de o ver rastejar daquela maneira! 

— Não estejas sempre a pôr defeitos na criança — disse a mãe-caracol. — Ele rasteja com tanto 
cuidado! Tenho a certeza de que há de dar-nos grandes alegrias. E, afinal, não é ele a nossa razão de 
viver? Olha, já pensaste onde havemos de lhe arranjar uma noiva? Não achas que por aí, nalgum sítio 
desta floresta de bardanas, pode haver alguém da nossa espécie? 

— Bem, acho que há muitas lesmas e coisas parecidas, dessas que andam por aí sem casa própria 
— respondeu o velho caracol.  

                                                 (...) 
— Ah, sim — disseram as formigas — conhecemos a noiva mais linda; mas é capaz de ser difícil, porque 

é uma rainha. 
— Isso não tem qualquer importância! — exclamou o velho caracol. — E tem casa? 
— Tem um palácio! — retorquiram as formigas. — Um magnífico palácio de formigas com setecentos 

corredores. 
— Obrigada! — disse a mãe-caracol. — O nosso filho não vai para um formigueiro! Se é o melhor que 

podem arranjar, vamos encarregar os mosquitos brancos do assunto. 
— Sim, sabemos de uma esposa para ele — responderam os mosquitos. — A uns cem passos de 

homem daqui, numa groselheira-brava, vive uma pequena caracoleta com casa. Vive sozinha, e está em 
muito boa idade de casar. E só a cem passos de homem daqui. 

— Bem — disse o velho casal —, ela que venha cá ter com ele. Ele é dono de uma floresta inteira e ela 
só tem uma groselheira! 

Então, os mosquitos foram buscar a jovem caracoleta. Levaram oito dias a fazer a viagem, mas isso não 
desagradou aos pais. 

E chegou o dia do casamento. Seis pirilampos fizeram o melhor que podiam para fornecer a iluminação, 
mas, à parte isso, foi um acontecimento bastante pacato, porque os velhos caracóis não gostavam muito de 
festas e paródias. A mãe-caracol fez um discurso encantador, porque o pai-caracol estava demasiado 
comovido para falar. E depois entregaram toda a floresta ao jovem casal, afirmando, como sempre, que 
aquele era o melhor lugar do mundo e que, se o jovem par vivesse uma vida honesta e respeitável e tivesse 
muitos filhos, ainda podiam um dia ir à mansão para serem cozinhados, fosse qual fosse o significado de tal 
coisa e colocados numa travessa de prata. 

Depois do discurso, os velhos caracóis meteram-se em casa e não tornaram a sair. Adormeceram. Os 
dois jovens passaram a reinar na floresta e tiveram muitos filhos, mas nunca foram cozinhados nem postos 
numa travessa de prata, de maneira que chegaram à conclusão de que a mansão tinha ruído e que as pessoas 
tinham morrido todas. E, como não havia ninguém para contradizê-los, devia ser verdade. E a chuva batia nas 
folhas das bardanas para eles terem música, e o Sol brilhava para iluminar a floresta com muitas cores, e 
foram muito felizes; toda a família foi muito feliz; podem mesmo ter a certeza de que nunca houve família 
mais feliz! 

 
contosdocovil.wordpress.com/.../contos-de-hans-christian-andersen (Texto adaptado para fins didáticos). 

 
 
 

 
01. Que característica(s) o gênero conto possui? Marque V ou F: 

I. Conto é uma obra de ficção que apresenta um narrador, personagens e enredo.  ...................... (     ) 
II. São histórias verdadeiras, narradas em primeira pessoa. ............................................................. (     ) 
III. O conto é uma história curta e apresenta apenas um clímax. ....................................................... (     ) 
IV. O conto apresenta introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho.  ......................................... (     ) 
 
A sequência está correta no item: 

(A) V V F V 



(B) V F V F 
(C) V F V V  
(D) F F V V 
 

 
02. O conto A família feliz: 

1. apresenta várias personagens e muitos cenários. 
2. narra uma história fictícia. 
3. é contado pelo narrador-observador, pois se encontra na 3ª pessoa. 
4. o narrador participa da história. 

Assinale a opção correta: 
(A) Estão corretos os itens 1, 3 e 4.  
(B) Estão corretos os itens 3 e 4, apenas. 
(C) Estão corretos os itens 2 e 3, apenas. 
(D) Está correto o item 4, apenas. 
 

03. Qual o assunto tratado no conto A família feliz? Assinale a única opção correta. 

 (A) Da felicidade de uma família de caracóis. 
(B) A comemoração do nascimento do caracol vulgar. 
(C) Vontade dos caracóis de viverem escondidos em sua casa. 
(D) A morte da plantação de bardanas. 
 

04. Analise o trecho abaixo e marque a opção que mostra a quem se refere. 

 “Eles próprios não sabiam que idade tinham, mas lembravam-se muito bem que, em tempos, tinha 
havido ali muitos mais, que a família tinha vindo do estrangeiro e que tinha sido especialmente para ela 
que a floresta de bardanas fora plantada.” 

 
 (A) Refere-se ao pai-caracol que sabia que o filho estava ficando mais velho. 

(B) Refere-se aos caracóis que sabiam que não envelheciam. 
(C) Refere-se a mãe-caracol que queria comemorar a idade do filho. 

 (D) Refere-se aos caracóis que não tinham ideia do tempo que já tinham vivido. 

 
05. O vocábulo destacado na frase “O nosso filho não vai para um formigueiro! Se é o melhor que podem 
arranjar, vamos encarregar os mosquitos brancos do assunto”, significa: 
 
 (A) confiar. 

(B) abandonar.  
(C) descuidar. 
(D) negligenciar. 
 

 
06. Numere as frases, indicando a sequência da história A família feliz. 

 
(    ) E chegou o dia do casamento. Seis pirilampos fizeram o melhor que podiam para fornecer a 

iluminação... 
(    ) Os dois jovens passaram a reinar na floresta e tiveram muitos filhos, mas nunca foram cozinhados 

nem postos numa travessa de prata...  
(    ) É um lindo espetáculo e todo esse esplendor costumava ser a comida dos caracóis.   Há um gênero 
especial de caracóis que vivem nas folhas...  
(    ) Passavam os dias numa felicidade tranquila e isolada e, como não tinham filhos, adotaram um 

pequeno caracol vulgar, que criaram como se fosse deles. 



 
 
A sequência está correta na opção:  
(A) 4 – 2 – 3 – 1 
(B) 3 – 4 – 1 – 2 
(C) 1 – 4 – 2 – 3 
(D) 2 – 1 – 4 – 3 
 
 

07. Assinale o que significa vulgar, de acordo com o trecho do texto abaixo.  
“O pequeno não cresceu, porque não passava de um caracol vulgar”.  

 
 (A) Significa que era um caracol qualquer, uma espécie não muito importante. 

(B) Significa a atitude do caracol-pai para com a mãe-caracol. 
(C) Significa que o pai-caracol queria ir à mansão. 

 (D) Significa a mãe-caracol tratando seu filho mal. 
 

08.  O vocábulo destacado no trecho abaixo seria, no contexto, mais bem substituído por:  
“Andas sempre numa lufa-lufa, e agora o pequeno está a ficar como tu! Em três dias quase chegou ao cimo 
daquele caule; fico tonto só de o ver rastejar daquela maneira!” 
 

(A) força. 
(B) desânimo.  
(C) preguiça.  
(D) pressa. 

 

09. No trecho “... Meu Deus vai ficar tudo molhado aqui embaixo! Ainda bem que temos as nossas belas 
casas...”. O que a mãe-caracol quis dizer com essa expressão? Assinale a única resposta certa. 

 
(A) Que a mãe-caracol e seu esposo moravam em casa alugada. 
(B) Que o pai-caracol queria muito morar numa casa maior. 
(C) Que os caracóis carregavam suas casas nas próprias costas. 
(D) Que o filho dos caracóis queria morar na mansão. 

 
10. Marque a opção que mostra como a mãe-caracol sabia que o filho estava crescendo, de acordo com o 

texto.  
 

(A) Ela o pesava e media todos os dias. 
(B) Ela levava-o ao médico para verificar seu crescimento. 
(C) Ela apalpava-o diariamente para sentir seu crescimento. 
(D) Ela não lhe dava comida suficiente para crescer. 
 

11. Que expressão melhor substitui o vocábulo destacado no trecho “A mãe-caracol fez um discurso 
encantador, porque o pai-caracol estava demasiado comovido para falar”. Assinale a única opção 
correta. 

 
(A) “...porque o pai-caracol estava animado para falar”. 
(B) “...porque o pai-caracol estava entristecido para falar”. 
(C) “...porque o pai-caracol estava muito comovido para falar”. 
(D) “...porque o pai-caracol estava com dúvida do que falar”. 
. 

12. Por que a mãe-caracol demonstrava certo interesse em conhecer a mansão? Marque somente o item 
correto. 



 
(A) Porque queria ser cozinhada e depois posta numa travessa de prata. 
(B) Porque queria ver os inúmeros quartos da mansão. 
(C) Porque queria que o filho se casasse com a moradora da mansão. 
(D) Porque sabia que no jardim da mansão haviam outros caracóis. 

 
 
13. Qual o significado da expressão: “E só a cem passos de homem daqui”, presente no 17º parágrafo do 
texto? 
   

(A) Que a distância representava cem passos de um ser humano. 
(B) Que a mãe-caracol precisava andar cem passos para chegar à mansão. 
(C) Que o pai-caracol andou cem passos para comer bardanas. 
(D) Que o filho andou cem passos para casar com a caracoleta. 

 
14. O que aconteceu ao término do casamento dos jovens caracóis? 

 
(A) A mãe-caracol e o pai-caracol foram morar em outro jardim. 

 (B) A mãe-caracol e o pai-caracol viajaram para morar na mansão. 
(C) A mãe-caracol e o pai-caracol viveram felizes com os jovens caracóis. 

 (D) Os velhos caracóis meteram-se em casa e não tornaram a sair.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Continue se empenhando! 
 

 
 
 


