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Os livros que devoraram o meu pai de Afonso Cruz 

QUESTIONÁRIO 

Partindo da leitura feita, seleciona, rodeando, a alínea correta.  

 

1. Como se chamava o pai do narrador?  

a) Vivaldo Bonfim. 

b) Aguinaldo Bonfim. 

c) Santiago Bonfim. 

 

2. Onde trabalhava?   

a) no 7º Bairro Fiscal. 

b) no 5º Bairro Fiscal. 

c) no 6º Bairro Fiscal. 

 

3. Qual era o hábito do pai?  

a) levar livros para a repartição de finanças e ler às escondidas. 

b) levar livros para o sótão da mãe e ler às escondidas.  

c) levar livros para o escritório e ler às escondidas. 

 

4. Quando morreu o pai do narrador?  

a) depois do natal. 

b) depois do narrador nascer. 

c) antes do narrador nascer. 

 

5. Qual é a idade do narrador?  

a) 14 anos. 

b) 12 anos. 

c) 13 anos. 

 

6. No dia seguinte ao seu aniversário, a avó disse-lhe que estava na altura de saber a 

verdade. De que se trata?  

a) Da verdade acerca do desaparecimento do seu cão. 

b) Da verdade acerca do desaparecimento do seu pai. 

c) Da verdade acerca do desaparecimento do seu avô. 

 

7. O que é que aconteceu ao pai? 

a) Numa tarde, na repartição de finanças o  seu pai entrou dentro de um livro e nunca mais se 

soube dele. 

b) Numa tarde, o seu pai entrou dentro de uma pastelaria e nunca mais se viu. 

c) Numa tarde, o seu pai entrou dentro de uma farmácia e nunca mais se viu. 
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8. O pai já previa que isso lhe acontecesse. Porquê?  

a) Porque fechou os livros nas finanças e guardou a chave.  

b) Porque fechou os livros no sótão da casa da avó e entregou-lhe a chave.  

c) Porque fechou os livros no armário. 

 

9. Que livro usou o pai para entrar no mundo da literatura? 

a) Sinais de Fogo. 

b) A Náusea. 

c) A Ilha do Dr. Moreau. 

 

10. Quando chegou ao sótão, qual foi o primeiro livro que o narrador folheou? 

a) Sinais de Fogo. 

b) A Náusea. 

c) A Ilha do Dr. Moreau. 

 

11. Porque não o leu até ao fim? 

a) Percebeu que deveria começar, devagar, por outros livros, em vez daquele fatal. 

b) Percebeu que era cansativo. 

c) Percebeu que era muito difícil. 

 

12. Quem é Beatriz? 

a) É uma vizinha. 

b) É uma prima. 

c) É a rapariga por quem ele está apaixonado. 

 

13. Bombo acompanhava todos os dias o narrador para a escola. Davam-lhe esse nome  

a) por ser gordo. 

b) por ser magro. 

c) por ser alto. 

 

14. Para o narrador, qual é o lugar mais complexo onde nos podemos perder?  

a) Uma praia. 

b) Uma selva. 

c) Uma biblioteca 

 

15. Como termina o livro “ A Ilha do Dr.Moreau?  

a) Termina com uma visita à ilha. 

b) Termina com Edward Prendick a dizer que consultou um especialista de doenças mentais. 

c) Termina com a morte do doutor. 

 

16. O Dr. Zirkov era 

a) muito baixo, gordo e tinha  mau aspeto. 

b) muito alto, esguio, fino e comprido. 

c) era de estatura média, nem gordo nem magro. 
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17. O Dr. Zirkov internou Prendick. Porquê?  

a) porque assustava e mordia as enfermeiras. 

b) porque assustava e mordia o cão. 

c) porque assustava e mordia as meias.  

  

18. Como se chamava o cão deixado por Prendick?  

a) Argos. 

b) Vargos. 

c) Pargos. 

 

19. Depois de deixarem a clínica do Dr Zirkov, onde foram o narrador e o cão?  

a) A casa de uma vizinha de Prendick. 

b) A casa da avó do narrador. 

c) A casa do Bombo. 

 

20. Quem contratou Prendick para lhe ler os livros?  

a) Um poliglota;. 

b) Um anagnosta. 

c) Um acólito  

 

21. O que é um anagnosta?  

a) Alguém que ajuda os outros. 

b) Alguém que visita os outros. 

c) Alguém que lê para os outros. 

 

22. Mr. Hyde era  

a) um sujeito meio selvagem, tinha pelos na cara e  meio animal. 

b) um sujeito meio selvagem, mas muito engraçado.  

c) um sujeito meio selvagem mas muito fofinho. 

 

23. De que falaram Elias e mr. Hyde?  

a) do mito bíblico sobre Salomão. 

b) do mito bíblico sobre Lázaro. 

c) do mito bíblico sobre o Éden. 

 

24. Além dos cinco sentidos que conheces, qual foi o que mr. Hyde acrescentou?  

a) A tristeza. 

b)  a consciência. 

c) a consciência moral 

 

25. Com que finalidade entrou Elias no livro de Stevenson?  

a) para encontrar a mãe. 

b) para encontrar a avó. 

c) para encontrar o pai. 
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26. Vivaldo Bonfim levou uma bengalada de mr. Hyde. Porquê?  

a) porque o acusou de coisas que ele não fez. 

b) porque o acusou de ter roubado. 

c) porque o acusou de estar sempre a ler. 

 

27. Em que livro podemos encontrar a personagem de Raskolnikcov? 

a) A Náusea. 

b) A Cidade e as Serras. 

c) Crime e Castigo. 

 

28. Quem é o autor desse livro?  

a) Camus. 

b) Dostoievski. 

c) Voltaire. 

 

29. Em que cidade russa decorre a ação do livro?  

a) São Petersburgo. 

b) Moscovo. 

c) Magas. 

 

30. Porque foi Elias Bonfim falar com Sofia Semionova?  

a) Para falar com o pai. 

b) Para falar com mr. Hyde. 

c) Para falar com Raskolnikov.   

 

31. Elias humilhou Bombo chamando-lhe diabético. Esta humilhação  

a) provocou a morte de Bombo.  

b) provocou uma zanga eterna entre os dois rapazes. 

c) provocou a morte de Argos. 

 

32. No final desta história, que idade tem Elias Bonfim?    

a) 71anos. 

b) 72 anos. 

c) 73 anos. 

 

 

 

 

Adaptado de uma prova do CNL 


