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QUESTÃO 01 Escreva um parágrafo claro e coerente em que você EXPLIQUE a situação inicial da história, resu-
mindo a origem do protagonista Stach. 
 

QUESTÃO 02 Escreva um parágrafo claro e coerente em que você CARACTERIZE cada um dos membros do Con-
selho dos Ministros, apresentados no primeiro capítulo.  
 

QUESTÃO 03 Esse exercício será de extrema importância para entendermos o livro. No seu caderno, você deve 
completar o quadro abaixo. Copie a primeira linha, preencha o que foi pedido e só depois de completar todas as 
informações, passe um traço e faça o mesmo com o desafio seguinte.  
 

DESAFIO OS DETALHES DO DESAFIO AS DIFICULDADES  A SOLUÇÃO DE STACH 
Os pássaros de Decibel    
As árvores de Polvorinho    
O dragão de Fumaceira    
As igrejas movediças de Ecumênica    
Os narizes de vegetal de Ingenuinópolis    
O feiticeiro de Equilibrium    
A maldição do Forte da Floresta    

 

QUESTÃO 04 Leia atentamente o texto que se segue: 
 

CORRIDA ARMAMENTISTA 
O termo "corrida armamentista" foi ampla-

mente utilizado no período histórico que conhecemos 
como Guerra Fria. Este confronto pela supremacia polí-
tica e ideológica envolvendo as duas superpotências à 
época, Estados Unidos e União Soviética, ficou marcado 
pela ausência de uma luta aberta que fizesse uso de ar-
mas ou violência. 

Isto não quer dizer que os armamentos estive-
ram em segundo plano. Ao contrário, a Guerra Fria in-
centivou como nunca a pesquisa, e o desenvolvimento 
de armas. Quase ao mesmo tempo em que um dos dois 
países lançava um novo armamento, seu adversário 
logo respondia à altura. Tal prática de constante atua-
lização do arsenal das superpotências assumiu propor-
ções absurdas com o tempo, dando origem a material 
bélico de uma capacidade de destruição muito maior a 
qual o planeta Terra poderia suportar. Essa constante 
"atualização" ficaria conhecida como corrida arma-
mentista. [...] 

A corrida armamentista implicava também 
uma estratégia de dominação, em que as alianças regi-
onais e a instalação de bases militares eram de extrema 
importância. Os exércitos de ambos os lados possuíam 
centenas de soldados, armas convencionais, armas 
mortais, mísseis de todos os tipos, inclusive nucleares 
que estavam permanentemente apontados para o ini-
migo, com objetivo de atingir o alvo a partir de longas 
distâncias. 
 

FONTE: http://www.infoescola.com/historia/corrida-armamen-
tista/, acessado em junho de 2015 

 

Fabricar armas, e mais armas, sem que haja uma guerra 
entre os povos. Fabricar armas para formar um esto-
que, uma reserva, e impor respeito e medo às nações 

"inimigas". A situação relatada pelo texto pertence à 
vida real. Mas de certa forma, algo muito parecido é 
retratado em um capítulo do livro Sete desafios para 
ser rei, de Jan Terlouw e faz parte do enredo de um dos 
desafios vencidos por Stach. Que desafio era esse? 
 

a) Silenciar o canto ensurdecedor dos pássaros de 
Decibel. 

b) Cortar o pé de romã explosivo de Polvorinho. 
c) Exterminar o dragão de sete cabeças de Fuma-

ceira. 
d) Sentar-se na cadeira de Pedra do Forte da Floresta. 
e) Conter as igrejas movediças de Ecumênica. 
 

QUESTÃO 05 Durante o bimestre, estudamos algumas 
partes do texto narrativo, e entre elas está o que cha-
mamos de ESPAÇO, ou seja, o lugar onde a história é 
ambientada. No livro Sete desafios para ser rei, cada ta-
refa a ser cumprida por Stach acontece numa cidade 
diferente, tanto que o autor, o holandês Jan Terlouw, 
coloca um mapa do Reino de Katoren, para ajudar o lei-
tor a melhor entender a história.  
 

TEXTO 01 
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TEXTO 2 
A Rosa-dos-Ventos é a base da localização relativa em 
Geografia. Ela indica-nos os pontos cardeais, colaterais 
e intermédios. 
 

 
CARDEAIS 
N - Norte 
S - Sul 
O - Oeste 
E - Este (Leste) 

COLATERAIS 
NE - Nordeste 
SE - Sudeste  
SO - Sudoeste 
NO - Noroeste 

INTERMÉDIOS 
NNE - Nor-Nordeste 
ENE - És-Nordeste 
ESE - És-Sudeste 
SSE - Su-Sudeste 
SSO - Su-Sudoeste 
OSO - Oés-Sudoeste 
ONO - Oés-Noroeste 
NNO - Nor-Noroeste 

 
Os pontos intermédios formam-se com o ponto cardeal 
mais próximo e só depois o ponto colateral. Por exem-
plo, entre o N e o NE, teremos o NNE. Com todos estes 
pontos temos a rosa-dos-ventos final: 
 

 
FONTE: http://www.geografia7.com/rosa-dos-ventos, acessado em 

junho de 2015. 
 

Baseado na leitura que você fez do livro e na rosa-dos-
ventos (TEXTO 2), assinale a alternativa em que o ES-
PAÇO foi caracterizado de forma CORRETA:  
 
a) Decibel: Situada no extremo Noroeste de Katoren. 

Terminava num rochedo, onde começava o oceano 
nevoento, salpicados de ilhas rochosas inacessí-
veis. 

b) Polvorinho: Cidade pequena, com clima frio, ficava 
na região Sudeste do país. Possuía um grande pé 
de romã. 

c) Fumaceira: Situada no centro pantanoso de Kato-
ren. A região era sempre tomada pela neblina, era 
um nevoeiro sujo. Ali cresciam plantas mortais e 
cobras venenosas deslizavam no solo úmido. Ci-
dade de morte e perigo. Ficava a Oeste de Ingenui-
nópolis. 

d) Ecumênica: Cidade acolhedora, fontes com água 
límpida, bondes coloridos. Clima ótimo, quente no 
verão e frio no inverno. Ficava ao Norte de Fuma-
ceira. 

e) Ingenuinópolis: Situada no extremo oeste de Kato-
ren. Era uma cidade de pobreza, casas velhas, 

janelas descoloridas, ruas cheias de buracos, sem 
iluminação, carros velhos, etc. 

 
 
QUESTÃO 06 No livro Sete desafios para ser rei, de Jan 
Terlouw, o autor constrói seis personagens bem inte-
ressantes: os ministros do reino. Assim que o velho rei 
de Katoren falece, eles assumem o governo, a princípio 
de forma provisória, mas com o tempo se apegam ao 
poder. O nome de cada ministro tem a ver com as suas 
características e com o trabalho realizado em seu mi-
nistério. Abaixo, foram caracterizados alguns deles. As-
sinale a alternativa em que a caracterização da perso-
nagem está CORRETA. 
 
a) Recto (Ministro da Virtude): "... o único que fre-

quentava um clube, pois gostava de estar em todos 
os lugares." (pág. 49); 

b) Ligeiro (Ministro da Eficiência): "Em sua careca bri-
lhante ainda cresciam quinze fios de cabelo. Toda 
manhã, cuidadosamente, ele os alisava com uma 
pequena escova" (pág. 12); 

c) Dureza (Ministro dos Regulamentos e da Ordem): 
"... um homem de muita energia, andando de um 
lado para o outro as sala com alguns livros na mão. 
Não era o tipo de pessoa que gosta de ficar afun-
dada numa cadeira conversando fiado, mas era 
muito cortês " (pág. 38-9).  

d) Sisudo (Ministro da Severidade): O ministro mais 
velho [...] Tinha por volta de sessenta anos. As pro-
fundas rugas em seu rosto davam-lhe uma aparên-
cia preocupada (pág. 12); 

e) Hermano: Ministro da Honestidade: "O rosto do 
ministro era liso e brilhante, suas unhas as mais 
limpas do país, [...]. Trocava de camisa três vezes 
por dia, lavava os pés quatro vezes por dia. Em 
casa, ele, a mulher e os filhos cobriam a boca com 
lenços para não espalharem bacilos e bactérias no 
rosto um do outro" (pág. 33). 

 
QUESTÃO 07 Durante todo o livro, Stach acaba enfren-
tando os sete desafios que, aparentemente eram inso-
lúveis, propondo soluções ora ousadas, ora muito sim-
ples. Assinale a alternativa em que aparecem, CORRE-
TAMENTE, um desafio proposto pelo Conselho e a so-
lução encontrada pelo protagonista: 
 
a) Na cidade de Decibel, os pássaros cantavam muito 

alto, e o canto deles era horrível, prejudicando os 
ouvidos das pessoas e até mesmo deixando-as sur-
das. A solução encontrada por Stach foi distribuir 
tampões de ouvido para a população, a fim de que 
ela não pudesse ouvir o barulho das aves. 
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b) Ingenuinópolis era atacada por moscas que pousa-
vam nos narizes das pessoas e picavam-nos, fa-
zendo com que eles ficassem avermelhados, ador-
mecidos, o  que podendo, inclusive, levar os habi-
tantes à morte. Existiam curas, mas eram muito ca-
ras. Stach propôs aos médicos que eles lhe contas-
sem um segredo guardado à sete chaves: a fórmula 
para o remédio que curaria as pessoas. 

c) As igrejas de Ecumêncica se moviam por toda 
parte, passando por cima de tudo.  A solução de 
Stach foi fazer com que todas elas se encontrarem 
em um mesmo lugar para assim transformá-las em 
apenas uma templo. 

d) Na cidade de Fumaceira, um dragão de sete cabe-
ças envenenava o ambiente, fazendo com que os 
habitantes não pudessem aproveitar a luz do sol. A 
solução de Stach foi chamar um cavaleiro andante 
que, com seu fiel escudeiro, expulsaram o dragão 
da cidade. 

e) Em Polvorinho, havia um pé de romãs envenena-
das, que matavam todos que as comiam. Stach se 
disfarçou, entrou escondido na reunião dos médi-
cos, e acabou descobrindo o antídoto para o ve-
neno. 

QUESTÃ0 08 A respeito do Enredo do livro, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Stach acaba, no decorrer da história, arrumando 

uma namorada, Kim. A menina era bonita, tinha 16 
anos e era filha do prefeito de Polvorinho. 

b) O tio de Stach, Argemiro, era na verdade irmão do 
rei, ou seja, o protagonista tinha direito ao trono 
de Ecumênica desde o começo da história. 

c) Os ministros, na verdade, apenas fingiam não tor-
cerem para que Stach vencesse os desafios. Na ver-
dade, eles sabiam que o menino era herdeiro na-
tural do trono. 

d) A cidade de Ecumênica ficava no extremo Sul do 
reino, fazendo limite com Polvorinho. 

e) Mesmo não conseguindo vencer os sete desafios, 
Stach é, no final do livro, aclamado rei. 

 
QUESTÃO 09 No livro Sete desafios para ser rei, de Jan 
Terlouw, o autor constrói seis personagens bem inte-
ressantes: os ministros do reino. Assim que o velho rei 
de Katoren falece, eles assumem o governo, a princípio 
de forma provisória, mas com o tempo se apegam ao 
poder. O nome de cada ministro tem a ver com as suas 
características e com o trabalho realizado em seu mi-
nistério. Abaixo, foram caracterizados alguns deles. As-
sinale a alternativa em que a caracterização da perso-
nagem está CORRETA. 
 

a) Sisudo (Ministro da Severidade): "... um homem de 
muita energia, andando de um lado para o outro 
as sala com alguns livros na mão. Não era o tipo de 
pessoa que gosta de ficar afundada numa cadeira 
conversando fiado, mas era muito cortês " (pág. 
38-9).  

b) Hermano: Ministro da Honestidade: "O rosto do 
ministro era liso e brilhante, suas unhas as mais 
limpas do país, [...]. Trocava de camisa três vezes 
por dia, lavava os pés quatro vezes por dia. Em 
casa, ele, a mulher e os filhos cobriam a boca com 
lenços para não espalharem bacilos e bactérias no 
rosto um do outro" (pág. 33). 

c) Recto (Ministro da Virtude): "Em sua careca bri-
lhante ainda cresciam quinze fios de cabelo. Toda 
manhã, cuidadosamente, ele os alisava com uma 
pequena escova" (pág. 12); 

d) Ligeiro (Ministro da Eficiência): "... o único que fre-
quentava um clube, pois gostava de estar em todos 
os lugares." (pág. 49); 

e) Dureza (Ministro dos Regulamentos e da Ordem): 
O ministro mais velho [...] Tinha por volta de ses-
senta anos. As profundas rugas em seu rosto da-
vam-lhe uma aparência preocupada (pág. 12); 

 
 

 
 

 


