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TESTE LITERÁRIO 

 

A LENDA DE SU 
 

 

 

Questão 01 – Krasso teve um papel importante na libertação do povo do Reino de Su.  

      Explique quem foi Krasso e que influência ele teve sobre o povo daquele reino. (1,0) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 02 – Krasso foi contratado para escultar a imagem do Sábio, para que o povo lembrasse de 

sua soberania. Durante o trabalho, ele tentou, de várias formas, descobrir o segredo do rei e libertar o 

povo da escravidão. Mas a estátua ficou pronta e Krasso nada descobriu. Nem o livro que tanto 

procurava, conseguiu encontrar. Mas, algo extraordinário acontece e toda a  verdade  sobre  o Sábio é  

descoberta. Descreva, em detalhes, como foi esse momento. (1,0). 

 

 

Nota 



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 03 – Após a morte do Sábio, o povo sentiu medo, pois estava acostumado com aquela 

situação de escravos. Então, julgaram Krasso culpado por tudo. Decidiram vingar-se do escultor.  

     Marque a alternativa correta, que mostra o que fizeram com ele. (1,0) 

     (    ) Condenaram-no à forca. 

     (    ) Fizeram uma grande fogueira para queimar Krasso. 

     (    ) Expulsaram-no do Reino de Su. 

     (    ) Prenderam-no na masmorra do castelo. 

 

Questão 04 -  A lenda de Su reforça a importância da leitura como única forma de libertação. Deixa 

claro que o conhecimento vale mais que todo ouro ou qualquer espécie de bem material. 

      Apresente, no mínimo, dois exemplos retirados da obra, que mostrem o poder de transformação 

por meio da leitura. 1,0) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Questão 05 – Ilustre as seguintes passagens, fazendo inferência a elas. (1,0) 

a) “É preciso fazer as pessoas pensar, raciocinar, compreender. Damos a informação que 

temos e pedimos a elas que analisem e façam dela o que achar melhor. Não podemos forçar 

ninguém a ter a mesma opinião que nós.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) “Percorrendo página após página, Krasso foi a tantos lugares distantes que nem sequer 

imaginava que existiam. Deu a volta ao mundo, passando por desertos, florestas, mares...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 


