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A história a seguir se passa em Nárnia, uma terra 

fantástica. Os heróis são cavaleiros que, com o leão Aslam, 

rei de Nárnia, combatem uma poderosa feiticeira. 

Considerando a leitura da narrativa a seguir, bem como os 

aspectos linguísticos que ela suscita, responda às questões 

subsequentes. 

 

O leão e a feiticeira 
[...] Aslam bateu as patas e pediu silêncio.  
— A nossa tarefa do dia ainda não acabou, e, se quisermos 

derrotar para sempre a feiticeira antes de anoitecer, teremos de 
encontrar o campo da batalha.  

— E espero poder travá-la, senhor! — falou o centauro-
maior.  

— Evidente! - concordou Aslam. — Avante! Os que não 
podem acompanhar a marcha (crianças, anões e bichos menores) 
vão nas costas dos outros (leões, centauros, unicórnios, cavalos, 
gigantes e águias). Nós, os leões, vamos na vanguarda, e os que 
têm o faro apurado vão conosco, ajudando a localizar o campo de 
batalha. Depressa, todos a postos! [...]  

Quando estavam todos prontos, saíram pela abertura feita 
na muralha.  

A princípio, os leões e os cães iam farejando em todas as 
direções, até que de repente um cão encontrou um rasto e soltou 
um latido. Não perderam mais tempo. Cães, leões, lobos e outros 
animais partiram a toda a velocidade, de nariz no chão, enquanto 
os outros, coitados, em fila quilométrica, iam seguindo como 
podiam.  

O barulho lembrava uma caça à raposa, só que era muito 
maior. Rugia o leão e, mais aterrador, rugia Aslam. A velocidade 
aumentava à medida que o rasto se acentuava. Ao chegarem à 
última curva, num vale estreito e sinuoso, Lúcia ouviu um ruído 
que dominava todos os outros: um ruído que a fez estremecer por 
dentro.  Os ruídos eram gritos e uivos e o choque de metal contra 
metal.  

Ao saírem do vale, viu logo do que se tratava. Pedro, 
Edmundo e todo o resto do exército de Aslam lutavam 
desesperadamente contra uma imundície de gente, seres 
hediondos como os da véspera. À luz do dia, eram ainda mais 
estranhos, mais malignos e monstruosos. E pareciam mais 
numerosos.  

O exército de Pedro - de costas para ela - parecia uma 
brincadeira. E havia estátuas espalhadas por todo o campo de 
batalha: a feiticeira certamente usara sua varinha, que 
transformara as pessoas em estátuas de pedra. Mas agora ela 
lutava com o grande facão de pedra. E era com Pedro que lutava, 
os dois com tal fúria que Lúcia mal conseguia ver o que se passava. 
Só via o facão e a espada cruzarem-se com grande rapidez como se 
fossem três facões e três espadas. Os dois estavam no meio exato 
do campo de batalha. De um lado e outro, as fileiras dos 
combatentes. Não havia lugar onde os olhos não vissem coisas de 
arrepiar.  

— Desçam do "cavalo", meninas! — gritou Aslam.  
Com um rugido que fez tremer a terra de Nárnia, do 

lampião às praias do Mar Oriental, o gigantesco bicho atirou-se à 
feiticeira. Lúcia viu, por um instante, a feiticeira fitando o Leão, 
cheia de medo. E logo a seguir os dois rolaram pelo chão. Ao 
mesmo tempo, os animais guerreiros, libertados por Aslam, caíram 
como loucos sobre o inimigo. Os anões lutavam com machados; os 

cães, com os dentes; Rumbacatamau, com o seu enorme cajado, 
sem falar nos pés, que esmagavam dezenas de inimigos; os 
unicórnios, com os chifres; os centauros, com as espadas e os 
cascos. O exausto exército de Pedro exultou com o reforço. Os 
inimigos guincharam. E foi um estrépito no bosque.  

[...] Alguns minutos depois, a batalha terminava. A maior 
parte do inimigo fora destroçada por Aslam e seus companheiros. 
Os outros, vendo a feiticeira morta, renderam-se ou fugiram em 
debandada. Lúcia viu, então, Pedro e Aslam apertarem-se as mãos. 
Isso a emocionou. Inacreditável o ar que Pedro tinha agora: face 
pálida e grave, um ar muito mais velho.  

— Foi tudo obra de Edmundo, Aslam! — disse Pedro. Se 
não fosse ele, estávamos derrotados. A feiticeira ia petrificando as 
nossas tropas. Nada havia quem a detivesse. [...] Ele teve o bom 
senso de arrebentar a vara mágica com a espada, em vez de atacar 
diretamente a feiticeira [...]. Edmundo está muito ferido. Vamos 
procurá-lo.  

Encontraram Edmundo num lugar um pouco afastado da 
linha de combate, entregue aos cuidados da Sra. Castor. Estava 
coberto de sangue, de boca aberta, e verde, verde.  

— Depressa, Lúcia! — gritou Aslam.  
Só então, pela primeira vez, Lúcia se lembrou do licor 

precioso que recebera de presente de Natal. Suas mãos tremiam 
muito e ela mal conseguia abrir o vidrinho. Tirou a rolha e deixou 
cair umas gotas nos lábios do irmão.  

— Há outros feridos - disse Aslam, enquanto ela continuava 
com os olhos ansiosamente cravados no rosto pálido de Edmundo, 
muito desconfiada do efeito do licor.  

— Sei disso! - respondeu Lúcia, impaciente. — Daqui a um 
pouquinho eu vou.  

— Filha de Eva - disse Aslam, a voz mais severa. — Tem 
gente morrendo. Sei disso! Isso lhe desagrada? Quer que morram 
por causa de Edmundo?!  

— Desculpe, Aslam.  
Durante meia hora, os dois não tiveram mãos a medir; ela 

tratava dos feridos, ele restituía a vida aos mortos, isto é, às 
estátuas.  

Edmundo, quando Lúcia pôde voltar até ele, estava de pé, 
não só curado dos ferimentos, mas com uma aparência muito 
melhor do que antes. Ela julgou-o melhor,  uma aparência melhor 
até do que no tempo em que entrou para a escola e começou a 
seguir pelo mau caminho. Agora, não. Já podia olhar as pessoas de 
frente. Por isso mesmo, foi armado cavaleiro, em pleno campo de 
batalha.  

[...]  
LEWIS, C. S. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. As crônicas de Nárnia. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005. 

 

Vocabulário 

Centauro: s.m. Mitologia: ente fantástico, com rosto, torso 

e braços de homem, garupa e pernas de cavalo. 

Vanguarda: s.f. Posição que encabeça uma sequência; 

dianteira, frente. 

Sinuoso: adj. Que descreve uma curva mais ou menos 

irregular, ondulante. 

Aterrador: adj. Que ou o que aterra; ameaçador, 

aterrorizador. 

Hediondos: adj. Que apresenta deformidade; que causa 

horror; repulsivo, horrível. 
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Exultou: v.i. Experimentar e exprimir grande alegria, 

grande júbilo. 

Guincharam: v.i. Som agudo e inarticulado. 

Debandada: s.f. Fuga desordenada, saída simultânea de 

várias pessoas de um mesmo local. 

Estrépito: s.m. Ruído provocado pelo rápido toque dos 

cascos de alguns animais no solo, quando em velocidade. 

 

Tendo o texto apresentado como referência inicial e os 

múltiplos aspectos a ele relacionados, assinale a opção 

correta. 
 

1. Derrotar a feiticeira para sempre era o desafio que o 

grupo de Aslam deveria enfrentar, no entanto, para 

conseguir esse objetivo, era necessário antes de tudo 

vencer um primeiro obstáculo. Assinale a opção que 

melhor explicita o primeiro obstáculo do grupo de Aslam. 

A  Organizar os animais, seres, crianças, anões e bichos 

menores para a guerra. 

B  Encontrar o campo onde se travava a batalha entre o 

exército de Aslam.  

C  Lutar, desesperadamente, contra uma imundície de 

gente, seres hediondos. 

D  Chegar à última curva e transpassar um vale estreito 

e sinuoso.  

E  Passar com todo o exército pela abertura feita na 

muralha. 

 

2. A respeito das ideias explícitas e implícitas do texto, 

analise os itens a seguir e assinale a sequência correta. 

I. Na batalha, a situação inicial, antes da chegada do 

grupo de Aslam, era de desvantagem, com vários 

combatentes petrificados e exaustos de tanto lutar.     

II. O leão foi o mais astuto e perspicaz para neutralizar a 

principal vantagem do inimigo, pois ele quebrou a vara 

mágica da feiticeira em vez de atacá-la diretamente 

como faziam os outros, inutilmente.  

III. Pode-se inferir que a vara mágica foi o elemento que 

tornava a feiticeira invulnerável, ou seja, que não 

poderia ser fisicamente atingida, porém sua destruição 

significou a derrota do mal e a salvação do grupo de 

Aslam.  

IV. Aslam conseguiu um feito característico de um herói 

uma vez que salvou seu exército de uma inevitável 

derrota e, por isso, foi armado cavaleiro, em pleno 

campo de batalha.  
 

A  C- E- E- C. 

B  C- C- E- C. 

C  E- C- E- C.  

D  E- E- C- E. 

E  C- E- C- E. 

 

3. Considere as estruturas linguísticas e, a seguir, responda 

adequadamente. 

I. Encontraram Edmundo num lugar um pouco afastado 

da linha de combate.  

II. O exército de Pedro - de costas para ela - parecia uma 

brincadeira. 

III. Edmundo voltou muito ferido do combate. 

As estruturas sintáticas supracitadas apresentam 

classificações semelhantes em relação ao predicado? 

Justifique apresentando a classificação correta. 

 

 

 

 

 

4. Considerando os aspectos linguísticos do fragmento a 

seguir, responda às questões subsequentes. 

 

“O barulho lembrava uma caça à raposa, só que era muito 

maior. Rugia o leão e, mais aterrador, rugia Aslam.” 
 

a) No trecho acima, há três formas verbais em destaque. 

Pode-se afirmar que todas apresentam a mesma 

predicação verbal? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

b) O complemento verbal tem a função de completar o 

sentido dos verbos transitivos diretos e transitivos 

indiretos. São eles o objeto direto e o objeto indireto. 

Esses complementos verbais são importantes porque 

há orações cujos verbos não têm sentido completo em 

si. Classifique, sintaticamente, os complementos 

verbais destacados a seguir. 
 

I. Isso a emocionou. _______________________________________ 

II. E espero poder travá-la, senhor! ______________________ 

III. Isso lhe desagrada? Quer que morram por causa de 

Edmundo?! ________________________________ 

IV. ... ele restituía a vida aos mortos, isto é, às estátuas. 

_____________________________ e _____________________________ 

 

5. Pautado em seus conhecimentos linguísticos acerca da 

função sintática dos termos, responda à questão  proposta 

a seguir. 

 

Há, no trecho “Ela julgou-o melhor, uma aparência melhor 

até do que no tempo em que entrou para a escola e 

começou a seguir pelo mau caminho. Agora, não. Já podia 

olhar as pessoas de frente”, termos destacados. 

Classifique-os em ordem e sintaticamente.  

 

(1)  ____________________________________________________________ 

(2)  ____________________________________________________________ 

(3)  ____________________________________________________________ 

 

 


