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 Responde ao seguinte questionário, relembrando o que leste em Sexta-Feira ou a Vida 
Selvagem, da autoria de Michel Tournier: 
 

1. A acção deste conto começa: 

a.____ na primeira metade do 
século XVIII. 

b.____ na segunda metade do 
século XVIII. 

c.____ na primeira metade do 
século XIX. 

 

2. O protagonista, Robinson, viajava num navio em direcção: 

a.____ ao Brasil. b.____ ao Chile. c.____ à Colômbia. 

 

3. O barco em que Robinson viajava, e que naufragou, chamava-se: 

a.____ Evasão. b.____ Speranza. c.____ Virgínia. 

 

4. A primeira coisa que comeu na ilha deserta em que acordou foi: 

a.____ um ananás selvagem. b.____ uma papaia. c.____ uma manga. 

 

5. Nos primeiros dias, Robinson teve a companhia: 

a.____ de cabras. b.____ de abutres. c.____ de papagaios. 

 

6. Trouxe para a ilha tudo o que conseguiu retirar dos destroços do navio encalhado. Tencionava construir: 

a.____ uma embarcação. b.____ uma casa. c.____ um avião. 

 
7. Para chegar ao navio encalhado e poder transportar o seu conteúdo, Robinson construiu: 

a.____ um carro-de-mão. b.____ um triciclo. c.____ uma jangada. 

 

8. Percebeu que não conseguiria colocar a sua embarcação a navegar porque: 

a.____ ela não flutuava. b.____ não conseguia transportá-  
-la até ao mar. 

c.____ o mar estava muito 
agitado. 

 

9. Depois de estar na ilha já há bastante tempo, Robinson teve uma alucinação. Viu: 

a.____ um homem. b.____ um golfinho. c.____ um galeão espanhol. 

 

10. Nas semanas seguintes, Robinson decidiu manter alguns aspectos da civilização. Assim, começou: 

a.____ a cultivar uma horta e a 
domesticar as cabras selvagens. 

b.____ a ler livros. c.____ a escrever um diário. 

 

11. Por aqueles dias, apareceu perto de si: 

a.____ um grupo de índios. b.____ o cão do navio, Tenn. c.____  uma cabra selvagem. 

 

12. Robinson decidiu dar à ilha o nome de Speranza e, quando já tinham passado mil dias sobre a criação do 
seu calendário, escreveu: 

a.____ um diário. b.____ um livro de poemas. c.____ uma Constituição. 
 

13. Certo dia, assistiu a um ritual em que um homem foi massacrado. Este massacre foi praticado: 

a.____ por abutres. b.____ pelos índios araucanos. c.____ por bodes selvagens. 
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14. A partir desse dia, tomou uma resolução: 

a.____ faria da sua casa um forte, 
para poder defender-se. 

b.____ deixaria a ilha o mais 
depressa possível. 

c.____ iria viver para o fundo da 
gruta. 

 

15. Para se ver livre dos ratos pretos, que tinham vindo no navio naufragado e lhe comiam os cereais, 
Robinson usou a sua perspicácia: 

a.____ comeu-os. b.____ pô-los em confronto com  
ratos cinzentos, naturais da ilha. 

c.____ afogou-os. 

 

16. Certo dia, Robinson fez uma descoberta trágica: 

a.____ o cão tinha morrido. b.____  não tinha comida. c.____ já não sabia sorrir. 

 

17. Robinson vivia de acordo com uma rotina que criou e a qual se obrigava a seguir: 

a.____ para não enlouquecer. b.____ para ser feliz. c.____ por capricho. 

 

18. Robinson guardava todos os seus tesouros, entre os quais a pólvora, que lhe dava segurança: 

a.____ em casa. b.____ numa gruta. c.____ na praia. 

 

19. Quando punha em causa o motivo pelo qual fazia todo aquele trabalho e se sentia desmoralizado, 
Robinson: 

a.____ ia para a praia. b.____ escrevia. c.____ descia ao fundo da gruta. 

 

20. Então, em determinado dia, os índios voltaram, para cumprir novo ritual. Nessa altura, Robinson: 

a.____ salvou o índio que deveria 
morrer. 

b.____ fugiu para a gruta. c.____ disparou para os índios 
apenas para que eles fugissem. 

 

21. Robinson encontrou ajuda para arrastar o Evasão para o mar. Mas tal não foi possível porque: 

a.____ o navio tinha deslizado 
para o mar e desaparecera. 

b.____ o navio tinha sido roído 
pelas térmitas. 

c.____ o navio tinha ardido. 

 

22. Robinson deu ao índio o nome de Sexta-Feira pois: 

a.____ foi nesse dia da semana 
que o encontrou. 

b.____ era o seu dia preferido. c.____ foi nesse dia que 
naufragou. 

 

23. Robinson e Sexta-Feira começaram por manter uma relação de: 

a.____ amizade. b.____ patrão e empregado. c.____ pai e filho. 

 

24. Sexta-Feira cometeu um dia aquilo que, para Robinson, era uma grande crueldade:  

a.____ matou uma cabra para a 
comer. 

b.____ atacou os pássaros da ilha. c.____ para obter um escudo, tirou 
a carapaça a uma tartaruga. 

 

25. Mas, por outro lado, era capaz de ser muito ternurento com os animais. Assim: 

a.____ alimentou um coelho bebé. b.____ cuidou de um abutre bebé. c.____ salvou uma águia bebé. 

26. Certo dia, Robinson acordou com saudades de algo que não fazia há já bastante tempo. Por isso: 

a.____ foi para a gruta. b.____ escreveu um diário. c.____ foi para a praia. 
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27. Entretanto, Sexta-Feira, para salvar Tenn: 

a.____ atirou-se ao mar. b.____ manteve-o imobilizado 
durante uma semana. 

c.____ abriu as comportas do 
arrozal, esvaziando-o. 

 

28. Por se sentir culpado, Sexta-Feira escondeu-se. E pregou uma partida a Robinson e a Tenn: 

a.____ escondeu-se na gruta. b.____ pintou o seu corpo de 
verde, com suco de genipapo. 

c.____ vestiu-se com os ricos 
tecidos que Robinson guardara. 

 

29. Um dia, aconteceu algo verdadeiramente inesperado – Sexta-feira atirou o cachimbo para a gruta e:  

a.____ simultaneamente, houve 
um tremor de terra. 

b.____ ele acabou por aparecer no 
outro lado da ilha. 

c.____ a pólvora, que estava no 
fundo da gruta, explodiu. 

 

30. Em consequência, todos os seus haveres – a casa, a comida, tudo o que tinha sido trazido do navio: 

a.____ foi roubado. b.____ desapareceu. c.____ foi colocado na gruta. 

 

31. Mas a maior tragédia que aconteceu nesse dia foi: 

a.____ a morte de Tenn. b.____ o desaparecimento de 
Tenn. 

c.____ o ferimento deTenn. 

 

32. A partir desse dia, Robinson deixou-se guiar por Sexta-Feira e aprendeu: 

a.____ a ler e a escrever 
araucano. 

b.____ a cozinhar e a limpar. c.____ como se vive numa ilha do 
Pacífico. 

 

33. O passatempo favorito de Sexta-Feira era: 

a.____ recitar poesia. b.____ a construção de flechas. c.____ correr pela praia. 

 

34. Robinson descobriu então: 

a.____ um barco que passou ao 
largo. 

b.____ que tinha muitas saudades 
de casa. 

c.____ o sabor agradável da 
comida preparada por Sexta-Feira. 

  

35. Certo dia, Robinson e Sexta-Feira tiveram a primeira discussão. Isto só pôde acontecer porque: 

a.____ o primeiro já não era amo 
do segundo. 

b.____ já não eram amigos. c.____ estavam cansados de estar 
juntos. 

 

36. A discussão aconteceu porque Sexta-Feira cozinhou: 

a.____ amoras selvagens. b.____ serpente com gafanhotos. c.____ uma cabra. 

  

37. Arranjaram uma solução. Quando um deles se zangava, discutia: 

a.____ com o vento. b.____ com o mar. c.____ com a cópia do outro. 

 

38. E inventaram uma nova brincadeira: 

a.____ cada um fingia ser o outro. b.____ jogavam às cartas. c.____ escondiam-se um do outro. 

 

39. Então descobriram que algo que era feio e gritava podia também ser belo e silencioso: 
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a.____ o mar. b.____ a pólvora. c.____ a ilha. 

 

40. Robinson aprendeu muito com Sexta-Feira. Percebeu que as coisas são o que são, mas podem também 
ser outras coisas. Assim, ambos começaram: 

a.____ o jogo das cartas. b.____ o jogo das escondidas. c.____ o jogo das adivinhas. 

 

41. Certo dia, a ilha foi invadida por muitos papagaios, que iam: 

a.____ pôr os seus ovos b.____ à procura de nova casa. c.____ atacar os coelhos. 

 

42. Por causa destes pássaros, Robinson e Sexta-Feira começaram: 

a.____ a discutir com frequência. b.____ a ficar em casa. c.____ a comunicar por gestos. 

 

43. Algum tempo depois, Sexta-Feira começou a tratar de uma cabrinha que tinha uma perna partida: 

a.____ dera-lhe o nome Anda. b.____ dera-lhe o nome Fica. c.____ dera-lhe o nome Pára. 

 

44. Por causa dessa cabrinha, Sexta-Feira acabou por lutar com o rei dos bodes, cujo nome era: 

a.____ Arder. b.____ Andoar. c.____ Aldoar. 

 

45. O bode morreu nessa luta. Com a sua pele, Sexta-Feira construiu: 

a.____ uma tenda. b.____ um papagaio. c.____ um livro. 

 

46. Robinson viu aquilo que Sexta-Feira tinha construído quando estava no cimo de uma árvore, à qual subiu: 

a.____para combater as vertigens. b.____ para se esconder. c.____ para ver o horizonte. 

 

47. Com a cabeça do bode, Sexta-Feira construiu: 

a.____ um violino. b.____ um tambor. c.____ uma harpa eólica. 

 

48. Com a chegada de um navio e através do contacto com os marinheiros, Robinson descobriu que estava 
na ilha: 

a.____ há 18 anos. b.____ há 28 anos. c.____ há 38 anos. 

 

49. Não quis deixar a ilha. Sabia que aconteceriam coisas horríveis a Sexta-Feira se fosse para a civilização. 
Mas este: 

a.____ saiu da ilha, de noite, sem 
se despedir. 

b.____ despediu-se e partiu. c.____ também quis ficar. 

 

50. Em contrapartida, Robinson ganhou um novo companheiro: 

a.____ Jean, o cão do Whitebird. b.____ Jean, o grumete do 
Whitebird. 

c.____ Jean, o cozinheiro do 
Whitebird. 

 

Bem-hajas pela tua participação! 

 


