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Ficha de leitura 

O fantasma de Canterville, Oscar Wilde 

 

Leste o livro que te propusemos para esta primeira fase do concurso. Lê com atenção 

as questões e responde, tendo em conta as instruções que te são dadas. 

Rodeia a resposta correta. 

1. O autor do livro chama-se: 

a. Oscar Wilde. 

b. Oscar Mills. 

c. Oscar Milles. 

 

2. Este autor era de origem: 

a. escocesa. 

b. irlandesa. 

c. americana. 

 

3. Faleceu em:  

a. 1899. 

b. 1900. 

c. 1901. 

 

4. Este livro fala-nos de um fantasma que já existia há: 

a. Um século. 

b. Dois séculos. 

c. Três séculos. 

 

5. Desde: 

a. 1584. 

b. 1585. 

c. 1664. 

 

6. E que faz as suas aparições antes de: 

a. O nascimento de algum dos membros da família Canterville. 

b. O casamento de algum dos membros da família Canterville. 

c. O falecimento de algum dos membros da família Canterville. 
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7. A família Otis, que veio habitar Canterville Chase era composta por :  

a. Sr. Otis, Srª Otis, Eliot, Virgínia e os gémeos. 

b. Sr. Otis, Srª Otis, Washington, Virgínia e os gémeos. 

c. Sr. Otis, Srª Otis, Eliot, Julia e os gémeos 

 

8. O filho mais velho era famoso, “conduzindo o cotilhão no Casino de Newport.” A 

palavra sublinhada refere-se a: 

a. Um jogo. 

b. Uma dança. 

c. Uma peça de teatro. 

 

9. A menina tinha quinze anos e era uma “amazona fantástica”. A expressão diz-nos que 

ela sabia muito de: 

a. equitação. 

b. caça. 

c. natureza. 

 

10. Os dois gémeos eram geralmente chamados de “Stars and Stripes” porque: 

a. Estavam sempre a fazer asneiras. 

b. Andavam sempre à pancada. 

c. Vestiam-se de forma engraçada. 

 

11. Em Canterville Chase são recebidos pela governanta que os encaminha para a 

biblioteca. Lá, deparam-se com uma mancha de sangue que, supostamente, pertencia 

a: 

a. Umney Canterville. 

b. Simone Canterville. 

c. Eleanore Canterville. 

 

12. O nome do fantasma é: 

a. Simon Canterville. 

b. Pinkerton Canterville. 

c. Arthur Canterville.  

 

13. Depois de ter assassinado a esposa “sobreviveu-lhe nove anos e desapareceu 

subitamente em circunstâncias misteriosas”. O que lhe aconteceu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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14. O filho mais velho rapidamente limpa a mancha de sangue, que vai reaparecendo com 

diferentes tonalidades, nos dias seguintes. Que mistério é este? A que se devem as 

diferentes cores? Quem pintava a mancha? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15. Os gémeos foram pregando partidas ao fantasma. Liga corretamente as afirmações: 

Em primeiro lugar          assustaram-no com o seu “fantasma”. 

Em seguida         entornaram-lhe água. 

Depois          atiraram-lhe uma almofada. 

 

16. O fantasma andava deprimido e Virgínia foi encontrá-lo. Têm uma conversa e ele 

desabafa com ela e pede-lhe ajuda. A sua maldição será quebrada se: 

a. Pedir desculpa a todos e rezar muito. 

b. Ele se arrepender verdadeiramente. 

c. Uma menina chorar com ele os seus pecados, rezar pela sua alma e tiver sido 

sempre boa. 

 

 
17. Virgínia desapareceu e por isso foram procurá-la: 

Em primeiro lugar          toda a casa. 

Em segundo lugar        ao quarto. 

Em terceiro lugar        estação de comboios. 

Em quarto lugar        acampamento cigano. 

 

 
18. A menina apareceu já noite e trazia consigo: 

a. Um pequeno cofre. 
b. Uma flor. 
c. Uma caixa de música. 
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19. O fantasma foi a enterrar numa cerimónia cheia de pompa, no local por si escolhido: 

a. O Jardim da Morte, com a lua, o canto do rouxinol e os cedros. 

b. O Jardim da Morte, com a lua e o canto do rouxinol. 

c. O Jardim da Morte com a lua de prata. 

 

 

20. O que achas te da leitura que fizeste desta obra? Gostaste? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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