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BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
 
 
 

Meia hora para mudar a minha vida de Alice Vieira 

 

1. Branca nasceu 
 

a) na Feira. 

b) na Maternidade. 

c) no mercado. 

 

2. O nome Feira vem de 

 

a) um conto de Eça de Queirós. 

b) um mercado que existia perto do teatro. 

c) um Auto de Gil Vicente. 

 

3. Para se viver na Feira era preciso 
 

a) não ter medo do trabalho, amar Gil Vicente, obedecer a Mercúrio e não ser do 

Sporting. 

b) não ter medo de Deus, amar Camões, obedecer a Mercúrio e não ser do Benfica. 

c) não ter medo de representar, amar Cervantes, obedecer a Júpiter e não ser do 

Sporting. 

 

4. Na Feira não havia espetáculo  
 

a) às terças-feiras. 

b) às segundas-feiras. 

c) aos sábados. 

 

5. O dia em que todos usavam o nome que era verdadeiramente seu era 

 

a) à quinta-feira. 

b) à quarta-feira. 

c) à segunda-feira. 

Coloque um círculo na alínea correta. 

Em caso de engano, risque e assinale a nova resposta. 
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6. Mercúrio incluiu na peça de Gil Vicente 

 

a) um japonês. 

b) um chinês. 

c) um irlandês 

 

7. Elas sabiam que Branca passava os dias na Feira e nunca tinha ido 
 

a) à escola. 

b) ver o mar. 

c) de férias. 

 

8. No dia em que Branca fez 10 anos a mãe mandou pintar-lhe o cabelo de 

 

a) vermelho. 

b) preto. 

c) azul. 

 

9. As assistentes sociais (Elas) entregaram Branca 
 

a) a um lar de crianças abandonadas. 

b) à avó. 

c) ao pai. 

 

10. No final da história, Branca conhece 
 

a) o amor da sua vida. 

b) o pai. 

c) o avô. 
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II 

 

“E um dia, de repente, a tristeza passou. 

Porque não se pode viver triste para sempre. 

Ninguém pode. 

Não quer dizer que se comece a amar as pessoas de quem não gostamos. 

Ou que se deixe de gostar das pessoas que amámos muito. 

Ou que as esqueçamos. 

Nada disso. Acontece apenas que o nosso coração não foi feito para a tristeza. E 

por isso chega um dia em que descobrimos que já somos capazes de sorrir.” pp.146 
Alice Vieira, Meia hora para mudar a minha vida 

 

Comente esta ideia, a partir das suas impressões de leitura da obra de  

  Alice Vieira, Meia hora para mudar a minha vida. 
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