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A Ordem do Poço do Inferno 

 

 

Assinala a resposta correta, rodeando a alínea.  

 

1 - O autor da obra chama-se 

a) José Rodrigues dos Santos. 

b) Nuno Valente. 

c) Maria Teresa Maia Gonzalez. 

 

2 - A ação decorre maioritariamente no 

a) sótão da casa de Leonardo. 

b) mercado de Alcobaça. 

c) Mosteiro de Alcobaça. 

 

3 - Os 4 amigos participam em competições de 

a) web coaching. 

b) geocaching. 

c) book caching. 

 

4 - O nome da equipa do Leonardo e dos amigos é 

a) Os Mosquitos. 

b) Os Hidra. 

c) Os Gafanhotos. 

 

5 - A primeira “cache” que a equipa procurou foi 

a) “Monge Morto”. 

b) “Arco”.  

c) “Frei Morto”. 

 

6 - As coordenadas da segunda cache levavam-nos 

a) ao antigo cemitério dos monges do Mosteiro de Alcobaça. 

b) ao interior do Mosteiro de Alcobaça. 

c) aos claustros do Mosteiro de Alcobaça.  

 

7 - Junto ao Mosteiro, os nossos amigos deparam-se com pessoas aos gritos porque 

a) estavam a fugir de um terramoto. 

b) fugiam de uma tempestade. 

c) tinham descoberto petróleo.  

 

8 - Os jovens conhecem o Fred que é 

a) um jovem arqueólogo. 

b) um jovem arquiteto.  

c) um jovem geólogo.  

 

9 – Na sala de trabalho de Fred, os jovens repararam na fotografia de um artefacto 

estranho. Era 

a) uma caveira muito danificada e suja. 

b) um vaso antigo muito sujo. 

c) um pedaço de ferro muito sujo. 

 

10 - Este artefacto fora encontrado 

a) num poço descoberto no cemitério. 

b) numa das sepulturas do cemitério. 

c) no interior do Mosteiro. 
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11 - Depois de ser limpo, descobriram que o artefacto tinha 

a) riscos. 

b) siglas. 

c) desenhos. 

 

12- No dia seguinte, no Mosteiro, os amigos são surpreendidos com uma notícia:  

a) o roubo do artefacto e das folhas com o registo da marcas encontradas.  

b) a sepultura de D. Inês de Castro fora vandalizada. 

c) o roubo de uma estátua de pedra. 

 

13- No terraço, os jovens sentam-se à volta de 

a) uma mesa de pedra.  

b) um relógio de sol.  

c) uma floreira em pedra. 

 

14- O telemóvel do Leonardo que tinha as fotografias do artefacto 

a) fica inesperadamente avariado 

b) é roubado na escola. 

c) é roubado do seu quarto. 

 

15- Os jovens encontram as marcas junto das esculturas conhecidas como a 

a) “Morte de S. Bernardo”. 

b) “Morte de S. António”. 

c) “Morte de S. Francisco de Assis”.  

 

16. Debaixo das paredes do mosteiro, depois de percorrerem corredores, os jovens 

descobrem 

a) um “lago” cheio de água. 

b) um lago” cheio de petróleo 

c) uma sala secreta repleta de objetos antigos e valiosos. 

 

17. Depois de uma sala com pinturas de animais nas paredes, os amigos espiam 

a) uma cerimonia secreta de iniciação de monges. 

b) uma cerimónia secreta de arqueólogos. 

c) uma cerimónia secreta de fieis com um sacerdote. 

 

18. No antigo Castelo de Alcobaça, D. Fuas Roupinho mandou escavar um poço para 

esconder 

a) o Tesouro do Mouro. 

b) o Tesouro sagrado do Sultão. 

c) o Tesouro do Califa. 

 

19. Ao furar em grande profundidade, surgiu petróleo que provocou grandes estragos e 

desgraças. Mandaram então selar o poço que ficou conhecido como 

 

a) o “poço Maldito”. 

b) o “poço do Infortúnio”. 

c) o “poço do Inferno”.  

 

 

20. No final, os 4 amigos passam a pertencer a uma Ordem secreta que tem como missão 

proteger um segredo: 

 

a) a existência de um livro muito raro - o ”Bestiário de Alcobaça”. 

b) a existência de um poço de petróleo debaixo do Mosteiro de Alcobaça. 

c) a existência de um poço de petróleo e de um tesouro escondido por D. Fuas. 
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Correção:  

 

Assinala a resposta correta, rodeando a alínea.  

 

1 - O autor da obra chama-se 

a) José Rodrigues dos Santos. 

b) Nuno Valente. 

c) Maria Teresa Maia Gonzalez. 

 

2 - A ação decorre maioritariamente no 

a) sótão da casa de Leonardo. 

b) mercado de Alcobaça. 

c) Mosteiro de Alcobaça. 

 

3 - Os 4 amigos participam em competições de 

a) web coaching. 

b) geocaching. 

c) book caching. 

 

4 - O nome da equipa do Leonardo e dos amigos é 

a) Os Mosquitos. 

b) Os Hidra. 

c) Os Gafanhotos. 

 

5 - A primeira “cache” que a equipa procurou foi 

a) “Monge Morto”. 

b) “Arco”.  

c) “Frei Morto”. 

 

6 - As coordenadas da segunda cache levavam-nos 

a) ao antigo cemitério dos monges do Mosteiro de Alcobaça. 

b) ao interior do Mosteiro de Alcobaça. 

c) aos claustros do Mosteiro de Alcobaça.  

 

7 - Junto ao Mosteiro, os nossos amigos deparam-se com pessoas aos gritos porque 

a) estavam a fugir de um terramoto. 

b) fugiam de uma tempestade. 

c) tinham descoberto petróleo.  

 

8 - Os jovens conhecem o Fred que é 

a) um jovem arqueólogo. 

b) um jovem arquiteto.  

c) um jovem geólogo.  

 

9 – Na sala de trabalho de Fred, os jovens repararam na fotografia de um artefacto 

estranho. Era 

a) uma caveira muito danificada e suja. 

b) um vaso antigo muito sujo. 

c) um pedaço de ferro muito sujo. 

 

10 - Este artefacto fora encontrado 

a) num poço descoberto no cemitério. 

b) numa das sepulturas do cemitério. 

c) no interior do Mosteiro. 

 

11 - Depois de ser limpo, descobriram que o artefacto tinha 

a) riscos. 

b) siglas. 

c) desenhos. 
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12- No dia seguinte, no Mosteiro, os amigos são surpreendidos com uma notícia:  

a) o roubo do artefacto e das folhas com o registo da marcas encontradas.  

b) a sepultura de D. Inês de Castro fora vandalizada. 

c) o roubo de uma estátua de pedra. 

 

13- No terraço, os jovens sentam-se à volta de 

a) uma mesa de pedra.  

b) um relógio de sol.  

c) uma floreira em pedra. 

 

14- O telemóvel do Leonardo que tinha as fotografias do artefacto 

a) fica inesperadamente avariado 

b) é roubado na escola. 

c) é roubado do seu quarto. 

 

15- Os jovens encontram as marcas junto das esculturas conhecidas como a 

a) “Morte de S. Bernardo”. 

b) “Morte de S. António”. 

c) “Morte de S. Francisco de Assis”.  

 

16. Debaixo das paredes do mosteiro, depois de percorrerem corredores, os jovens 

descobrem 

a) um “lago” cheio de água. 

b) um lago” cheio de petróleo 

c) uma sala secreta repleta de objetos antigos e valiosos. 

 

17. Depois de uma sala com pinturas de animais nas paredes, os amigos espiam 

a) uma cerimonia secreta de iniciação de monges. 

b) uma cerimónia secreta de arqueólogos. 

c) uma cerimónia secreta de fieis com um sacerdote. 

 

18. No antigo Castelo de Alcobaça, D. Fuas Roupinho mandou escavar um poço para 

esconder 

a) o Tesouro do Mouro. 

b) o Tesouro sagrado do Sultão. 

c) o Tesouro do Califa. 

 

19. Ao furar em grande profundidade, surgiu petróleo que provocou grandes estragos e 

desgraças. Mandaram então selar o poço que ficou conhecido como 

 

a) o “poço Maldito”. 

b) o “poço do Infortúnio”. 

c) o “poço do Inferno”.  

 

 

20. No final, os 4 amigos passam a pertencer a uma Ordem secreta que tem como missão 

proteger um segredo: 

 

a) a existência de um livro muito raro - o ”Bestiário de Alcobaça”. 

b) a existência de um poço de petróleo debaixo do Mosteiro de Alcobaça. 

c) a existência de um poço de petróleo e de um tesouro escondido por D. Fuas. 
 

 


