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Questionário 
Assinala, em cada uma das questões, a opção de resposta que consideres mais correcta: 
 
1. Nero era: 

a. Um cão de caça 
b. Um cão de guarda 
c. Um cão pastor 
d. Um cão polícia 

 
2. O dono de Nero era 

a. O velho 
b. A velha 
c. O filho 
d. A filha 

 
3.  Morgado, o macho, foi morto:  

a. Por uma alcateia de lobos, na serra. 
b. Pelo magarefe, no matadouro 
c. Pelo dono, no celeiro da quinta  
d. Por um caçador, no monte 

 
4. As pessoas achavam que o sapo Bambo era um animal: 

a. Muito gordo 
b. Ligado a bruxedos e feitiçaria 
c. Muito feio 
d. Útil para comer os insetos da horta 

 
5.  A dona do galo Tenório: 

a. Achava que este não dava conta do recado 
b. Pensava dá-lo a uma vizinha 
c. Não gostava que ele a acordasse de manhã, com o seu canto 
d. Andava a criar um filho dele para o substituir 

 
6. Jesus, o menino, viu: 

a. Um gato a caçar um gafanhoto 
b. As crianças a brincar na praça 
c. Um ninho 
d. Um cachorrinho a nascer 
 
 

7. A cigarra nasceu: 

a. No fim da primavera 
b. No fim do verão 
c. No fim do outono 
d. Durante o inverno 
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8. Ladino era: 

a. Um gato 
b. Um borrego 
c. Um grilo 
d. Um pardal 
 

9. O pastor Ramiro: 

a. Era muito conversador 
b. Gostava de cantar enquanto estava na serra 
c. Costumava levar o gado com os outros pastores 
d. Era um homem calado 
 

10. Enquanto sachavam o milho, as raparigas: 

a. Perguntavam ao cuco quando se casariam 
b. Cantavam cantigas ao desafio 
c. Falavam sobre os rapazes da terra 
d. Comiam azeitonas 
 

11. O touro Miura: 

a. Foi morto pelo primeiro toureiro 
b. Com os cornos, apanhou o primeiro toureiro na barriga 
c. Não morreu na tourada 
d. Quebrou a vedação e fugiu 
 

12. O senhor Nicolau: 

a. Colecionava insetos 
b. Colecionava plantas 
c. Estudava pássaros 
d. Estudava peixes 
 

13. Vicente, o fugitivo da arca de Noé, era: 

a. Um pardal 
b. Um gavião 
c. Um melro 
d. Um corvo 

 
14. Vicente descobriu: 

a. Um barco à vela 
b. Uma ilha 
c. Um cardume de golfinhos 
d. Um bando de gaivotas 

 
 

 

 
 


