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Responde ao seguinte questionário, relembrando o que leste em O Alquimista, da 

autoria de Paulo Coelho 

 

Para cada uma das questões há apenas uma resposta certa. Assinala-a com uma 

cruz! 

 

 1. “O Alquimista ” narra a história de Santiago  

um velho que era pintor.  

  

um jovem que  era pastor.  

  

o local onde vive um casal feliz.  

 

2. A obra inicia quando Santiago chega… 

a uma grande livraria, ao escurecer.  

  

a uma  grande catedral, ao entardecer.  

  

 a uma velha igreja, ao escurecer.  

 

3. Santigo sonha … 

com um rebanho de ovelhas, na planície.  

  

com um quadro extraordinário, num museu.  

  

com um tesouro, localizado próximo das pirâmides do Egipto.  

 

4. Santiago costumava …  

ler livros grossos, porque demorava  mais  tempo a acabar  de lê-los.  

  

dormir sobre almofadas confortáveis.  

  

ler livros finos.  

 

5. Primeiramente, Santiago… 

queria conhecer outras terras.   

  

queria encontrar o patrão, na cidade de Carifa.  

  

queria encontrar o velho rei, na cidade de Tarifa.  

 

6. Então, decidiu… 

ir ao mercado onde conhecera, no ano anterior, uma linda rapariga.  

  

ir à cidade onde conhecera, no ano anterior, uma linda rapariga  

  

ir à aldeia mais próxima para se divertir.  
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7. Santiago sentiu necessidade de … 

ficar a viver nessa vila.  

  

ficar a viver nessa aldeia.  

  

ficar a viver nessa cidade.  

 

8. Os pensamentos de Santiago atropelavam-se. Assim … 

decidiu beber um pouco de vinho que tinha ficado do jantar.   

  

decidiu comer uma sopa bem quentinha.  

  

decidiu beber um pouco de vinho que tinha ficado do almoço.  

 

9. Santiago sabia ler, porque … 

tinha estado no seminário até aos dezasseis anos.  

  

tinha estado na escola até aos dezasseis anos.  

  

tinha aprendido sozinho.  

 

10. Certo dia, disse ao seu pai que queria viajar e este deu-lhe … 

três moedas de ouro francesas.   

  

três moedas de ouro espanholas.  

  

duas moedas de ouro espanholas.  

 

11. No decorrer da viagem, entrou na casa … 

de uma velha cigana que lhe rezou a sina.  

  

de um comerciante que lhe contou um sonho.  

  

de uma velha cigana que lhe segurou as mãos e rezou baixinho.  

 

12. O que ouviu, dececionou-o. Então...  

lembrou-se dos seus pais.  

  

lembrou-se da sua terra natal.  

  

lembrou-se que devia tomar várias providências..  

 

13. A determinado momento, quando se concentrava na leitura…  

uma mulher abordou-o e começou a puxar conversa.  

  

um velho sentou-se a seu lado e começou a puxar conversa.  

  

uma linda rapariga sentou-se a seu lado e sorriu.  
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14. A pessoa apresentou-se como … 

 a Rainha do Além.  

  

o Rei do Salém.  

  

a Princesa do Salém.  

 

15. Sem perceber bem o mundo, o rapaz começou …  

 a invejar a liberdade do vento.  

  

 a invejar o dinheiro.  

  

a invejar o sol.  

 

16. O velho contou a Santiago que tinha sido forçado a aparecer a um garimpeiro sob a forma 

de … 

 livro .   

  

 pedra.  

  

 mendigo.  

 

17. Passado algum tempo, o velho devolveu o livro ao rapaz, mas este não se conseguia 

concentrar na leitura. Então partiu … 

para o México, que ficava na América.  

  

para o Egipto, que ficava em África.  

  

para Espanha ,que ficava na Europa.  

 

18. O velho apercebeu-se que Serafim queria partir à descoberta de um novo mundo. Por isso, 

deu-lhe … 

um livro de romances e outro de poesia, Tumim e Urim.  

  

uma pedra rosácea e uma pedra preta, Tumim e Urim.  

  

uma pedra branca e uma pedra preta, Urim e Turim.  

 

19. Ao chegar a Tânger, andava … 

 sem pressa e sem ansiedade.  

  

devagar, embora com algum receio.  

  

à pressa para conhecer rapidamente todos os locais.   

 

20. Serafim conheceu um Mercador de …   

tecidos  que o convidou para comer.  

  

tecidos  que o convidou para  passear.  

  

cristais  que o convidou para comer.  
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21. Esse Mercador disse-lhe que a lei do Alcorão obrigava a … 

dar de comer a quem tinha fome.  

  

obrigava a rezar a quem tinha fome.  

  

obrigava a  ler a quem ansiava a liberdade.   

 

22. Após uma longa conversa, Serafim ficou a trabalhar com o Mercador, porque … 

gostava dele.  

  

precisava de dinheiro.  

  

queria ajudá-lo.  

 

23 Uma vez, O Mercador contou-lhe que todos os muçulmanos tinham a obrigação de  …   

ir um a vez a Meca.  

  

ler o Alcorão.  

  

rezar.  

 

24 Como o Mercador era rabugento e não via os sonhos da mesma maneira, Serafim juntou-se 

a uma caravana que ia para … 

o México.  

  

a Europa.  

  

o Egipto.  

 

25. O chefe da caravana tinha como objetivo encontrar … 

o tesouro.  

  

as pirâmides.  

  

o alquimista.  

 

26. Para Santiago … 

Fátima era o tesouro maior que tinha conseguido juntar.  

  

o tesouro estava muito longe das pirâmides.  

  

o tesouro era a  grande riqueza que tinha conseguido juntar até 

então. 

 

 

27. Um certo dia, Santiago olhava, tristemente, o deserto à sua frente e via … 

dunas, rochas e plantas.  

  

o tesouro que tanto procurava.  

  

muitas árvores a tentarem  sobreviver.  
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28. Então, o Alquimista contou a Santiago… 

uma história que se passara na antiga Grécia.  

  

uma história que se passara na antiga Roma  

  

um sonho que se passara no Egipto.  

 

29. Santiago caminhou, quase que em vão, durante duas horas… 

pelo deserto.  

  

pela cidade.  

  

pelo campo.  

 

30. Por fim, pensou que o Alquimista sempre lhe dissera… 

“onde  estiver o teu coração, estará o teu país”.  

  

“onde  estiver o teu país, estará o teu coração”.  

  

“onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração.”                                                                                                     

 

 

B – Para terminar, escreve uma pequena apreciação sobre livro lido. (80 a 100 palavras). 
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