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Obra: «ROMANCE DA RAPOSA» DE AQUILINO RIBEIRO 

1-Havia três dias e três noites que a Salta – Pocinhas corria os bosques à procura:  

      a) dos pais; 

      b) dos irmãos; 

      c) de comida. 

2- Salta -  Pocinhas saiu de casa dos pais porque: 

a) se zangou com eles; 

b) foi à procura dos irmãos; 

c) a mãe lhe disse que não podia continuar a mantê-la. 

3-  Salta – Pocinhas ouviu dizer que: 

a) o Pé – Leve «pilhou pata»; 

b) o teixugo Salamurdo «pilhou pata»; 

c) o tio Mariano «pilhou pata». 

4-  Salta – Pocinhas aconselhou D. Brutamontes a colocar sobre o carão a pele dum: 

a) teixugo; 

b) lobo; 

c) bezerro. 

5- Num ano de seca, apenas uma fontinha continuava a correr, o lobo ficou de 

sentinela para apanhar Salta – Pocinhas. 

 Para o enganar, ela: 

a) pediu perdão ao lobo; 

b) disfarçou-se; 

c) foi às escondidas. 

6- Entretanto, Salta – Pocinhas casou, mas depressa enviuvou. O pai raposo morreu 

porque: 

a) ficou preso numa ratoeira; 

b) uma dona de casa o apanhou a roubar galinhas; 

c) o teixugo o matou. 

 

7- Após a morte do marido, Salta – Pocinhas: 
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a) nunca mais saiu de casa; 

b) foi à caça e não levou comida aos filhos, que estavam mortos de fome; 

c) todos os dias ia caçar para levar comida aos filhos. 

8- Num dia de Primavera, o bicho - homem «emparedou» a raposa com os filhos. Para 

conseguir escapar, Salta – Pocinhas pediu ajuda: 

      a) ao coelho; 

      b) ao bufo; 

      c) aos bois 

9- Salta-Pocinhas, já muito trôpega e caduca, : 

a) recordava o seu raposão; 

a) vivia com fartura; 

b) vivia em paz com os seus filhos. 

10- Os «bichos desatinados» consultavam Salta-Pocinhas nas «precisões», porque 

tinha ganho fama de: 

a) bruxa; 

b) ervanária e curandeira; 

c) feiticeira. 

11- A partir de certa altura, todos lhe recusavam ajuda, porque a acusavam: 

a) de incompetência; 

b) de ser exigente; 

c) da morte dos filhos. 

12- No fim, Salta-Pocinhas: 

a) acabou por morrer; 

b) continuava viva e tratada como rainha-mãe; 

c) vivia miserável e só. 

  

 

 

 

 


