A rapariga que roubava livros de Markus zusak

Assinala a resposta certa com (V).
1- O autor da obra chama-se:
a) José Rodrigues dos Santos
b) Markus Zuzak
c) António Telmo
2- A obra chama-se:
a) A vida num sopro
b) A Rapariga que Roubava Livros
c) A Verdade do Amor

3- A personagem principal chama-se:
a) Rudy Steiner
b) Max Vanderburg
c) Liesel Meminger
4- A acção passa-se maioritariamente em:
a) Molching
b) Stutgart
c) Berlin
5- A ação passa-se durante:
a) a 1ª guerra mundial.
b) a guerra da independência.
c) a 2ª guerra mundial
6- A família de acolhimento é composta por:
a) Rosa e Hans Hubermann.
b) Rosa e Ludwig Schmeikl.
c) Maria e Rudy Steiner
7- A profissão do pai é:
a) músico.
b) pintor
c) mecânico.
8- A família vivia na:
a) Rua Himmel.
b) Rua de Munique.
c) Rua Dachau.
9- A mãe tratava-a sempre por:
a) minha filha!
b) Saumensch! Saukerl
c)Arschloch!
10- Ela rouba livros:

-

a) porque a leitura a encanta.
b) porque não tem livros.
c) para aprender a ler.
11- O Chefe do governo na altura, Adolf Hittler era conhecido por:
a) Goebbels.
b) challenger.
c) Fuhrer.
12- Os judeus escondem-se e fogem porque:
a) Hitler mandou persegui-los e prendê-los.
b) estão em guerra.
c) são muito ricos.
13- Dachau é o nome de:
a) uma rua.
b) um bairro de Munique.
c) um dos campos de concentração para
onde os judeus eram enviados.
14- O grande amigo de Liesel chama-se:
a) Rudy Steiner
b) Ludwig Schmeikl
c) Tommy Muller
15- Liesel e Rudy juntaram-se a Arthur Berg para:
a) fazerem corridas.
b) entregarem a roupa.
c) roubar comida.
16- Ao entrar na casa do presidente da Câmara Liesel ficou
maravilhada ao:
a) ver a sala da casa.
b) entrar na cozinha.
c) ver a sua biblioteca pessoal.
17- Ilsa Hermann deixava-a:
a) levar livros para casa.
b) ler na sala.
c) entrar na cozinha
18- Max Vanderburg é:
a) o avô.
b) um amigo da escola
c) o judeu escondido na cave.
19-Max chegou à cozinha do 33 Rua Himmel:
a) em Novembro de 1940.
b) durante a manhã.
c) a pedir comida.

20- A preocupação dos três (pai, mãe e Liesel) durante o
bombardeamento é com:
a) a leitura de Liesel.
b) a sobrevivência de Max.
c) o acordeão que ficou em casa.
21- O 1º livro que ela rouba chama-se:
a) A Sacudidora de Palavras
b) Manual do Coveiro
c) Contos à nossa maneira
22- O 2º livro que ela rouba chama-se
a) Os Herdeiros da Lua de Joana
b) O Encolher de Ombros
c) A Vida num sopro
23- O jornal que liesel levava a Max chama-se:
a) Stuttgart Express
b) Berlin Express
c) Molching Express
24- O livro A Sacudidora de Palavras foi escrito em páginas
pintadas de branco do livro:
a) O Encolher de Ombros
b) Mein Kampf.
c) A Viagem do Elefante.
25- Max escreveu uma história que denominou:
a) O Homem Debruçado.
b) O Assobiador.
c) Os Homens de Lama
26- Hans foi enviado para a LSE:
a) fazia trabalho de bombeiro.
b) estava na frente de combate.
c) fazia trabalho de alfaiate.
27- O grande amigo de
Liesel:
a) é chamado a combater.
b) morre num bombardeamento.
c) acompanha-a sempre até ao fim da obra.
28- Nos finais de 1938, 9-10 de Novembro, os judeus foram
completamente erradicados:
a) com os bombardeamentos.
b) na Alemanha e na Áustria.
c) após a Kristallnacht.
29- Alex Steiner, pai de Rudy foi enviado:
a) para combater.
b) como alfaiate.

