
 

A Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson 

 

Com base na leitura da obra assinala, com uma cruz (X), a opção que consideras correta. 

1. No início do livro, o velho marinheiro que se instalou na estalagem… 

a) chamava-se Billy Bones e tinha cabelo pegajoso e unhas negras. 

b) chamava-se Cão Negro e tinha só uma perna e uma cicatriz na cara.  

c) chamava-se Flint e tinha um casaco azul sujo e uma cicatriz na face. 

 

2. O velho marinheiro escolheu a estalagem, porque… 

a) era frequentada pelos melhores marinheiros e piratas daquele tempo. 

b) apreciava a companhia de Jim, o narrador. 

c) ficava num local isolado.  

 

3. A arca de marinheiro do Capitão Bones continha… 

a) conchas, papéis e moedas. 

b) um fato completo e ossos de um esqueleto. 

c) garrafas de rum e uma caneca de estanho. 

 

4. Para procurar o tesouro, seguindo o mapa,… 

a) Trelawney partiu para Bristol e comprou um barco. 

b) Jim Hawkins viajou para Londres para se encontrar com Livesey. 

c) a mãe do narrador comprou um barco ao seu filho, Jim. 

 

5. O capitão do barco Hispaniola era… 

a) o Almirante Benbow. 

b) Long John Silver. 

c) o Capitão Smollet. 

 

6. O papagaio de Long John Silver repetia a expressão… 

a) “Moedas de oiro!”. 

b) “Peças de oito!”. 



c) “E uma garrafa de rum!”. 

 

7. Jim compreendeu que a tripulação do navio era constituída por piratas enquanto 

estava escondido dentro de… 

a) uma arca de pão. 

b) uma barrica de maçãs. 

c) uma mala de viagem. 

 

8. Na ilha do tesouro, Jim encontrou… 

a) Ben Gunn, abandonado na ilha pelos companheiros. 

b) Pew, o pirata cego, abandonado pelo Capitão Flint. 

c) um cão negro abandonado por marinheiros. 

 

9. Na busca pelo tesouro, Long John Silver, Jim e os piratas encontraram… 

a) referências idênticas às do mapa do tesouro e um esqueleto que lhes indicou o 

caminho. 

b) referências enganadoras que os desviaram do caminho correto e um espírito. 

c) referências como as do mapa do tesouro e a voz de uma sereia, que os assustou. 

 

10. No fim da história, Silver ajudou a recuperar o tesouro,… 

a) recebeu uma parte e tornou-se proprietário de um navio. 

b) foi levado perante a justiça e condenado à morte. 

c) fugiu com um saco de moedas e desapareceu para sempre. 

  



 

Chave de correção:  

1 - a); 2 - c); 3 - a); 4 - a); 5 - c); 6 - b); 7 - b); 8 - a); 9 - a); 10 - c) 

 

1. No início do livro, o velho marinheiro que se instalou na estalagem… 

a) chamava-se Billy Bones e tinha cabelo pegajoso e unhas negras. 

b) chamava-se Cão Negro e tinha só uma perna e uma cicatriz na cara.  

c) chamava-se Flint e tinha um casaco azul sujo e uma cicatriz na face. 

 

2. O velho marinheiro escolheu a estalagem, porque… 

a) era frequentada pelos melhores marinheiros e piratas daquele tempo. 

b) apreciava a companhia de Jim, o narrador. 

c) ficava num local isolado.  

 

3. A arca de marinheiro do Capitão Bones continha… 

a) conchas, papéis e moedas. 

b) um fato completo e ossos de um esqueleto. 

c) garrafas de rum e uma caneca de estanho. 

 

4. Para procurar o tesouro, seguindo o mapa,… 

a) Trelawney partiu para Bristol e comprou um barco. 

b) Jim Hawkins viajou para Londres para se encontrar com Livesey. 

c) a mãe do narrador comprou um barco ao seu filho, Jim. 

 

5. O capitão do barco Hispaniola era… 

a) o Almirante Benbow. 

b) Long John Silver. 

c) o Capitão Smollet. 

 

6. O papagaio de Long John Silver repetia a expressão… 

a) “Moedas de oiro!”. 



b) “Peças de oito!”. 

c) “E uma garrafa de rum!”. 

 

7. Jim compreendeu que a tripulação do navio era constituída por piratas enquanto 

estava escondido dentro de… 

a) uma arca de pão. 

b) uma barrica de maçãs. 

c) uma mala de viagem. 

 

8. Na ilha do tesouro, Jim encontrou… 

a) Ben Gunn, abandonado na ilha pelos companheiros. 

b) Pew, o pirata cego, abandonado pelo Capitão Flint. 

c) um cão negro abandonado por marinheiros. 

 

9. Na busca pelo tesouro, Long John Silver, Jim e os piratas encontraram… 

a) referências idênticas às do mapa do tesouro e um esqueleto que lhes indicou o 

caminho. 

b) referências enganadoras que os desviaram do caminho correto e um espírito. 

c) referências como as do mapa do tesouro e a voz de uma sereia, que os assustou. 

 

10. No fim da história, Silver ajudou a recuperar o tesouro,… 

a) recebeu uma parte e tornou-se proprietário de um navio. 

b) foi levado perante a justiça e condenado à morte. 

c) fugiu com um saco de moedas e desapareceu para sempre. 


