
Equipa n.º ___ 

 

 

Diário inventado de um menino já crescido, de José Fanha Fanha,  
e História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda 

 

Diário inventado de um menino já crescido, José Fanha  Pontos 

 

1. O narrador gosta de histórias… (assinalem  a opção correcta) 

a) reais      b) fantásticas      c) reais e inventadas 
 

2. O narrador considera a história… (assinalem a opção correcta)  a mais bonita de todas. 
a) do dia do seu nascimento      b) do Natal     c) de fadas e bruxas 

 
3. De manhã, o narrador acorda cheio de fome, talvez porque… (assinalem a opção 

correcta) 

a) passa muitas horas a dormir   b) gosta muito de comer    c) sempre gostou de 
acordar 

    
4. Na escola, o narrador gosta de explorar a vida… (assinalem  a opção correcta) 

a) dos grilos        b) das minhocas        c) das abelhas 
 

5. O narrador anda sempre muito atarefado porque… (assinalem  a opção correcta) 
a) tem muitos livros para escrever       b) lhe solicitam muitos trabalhos          c) gosta 

de fazer milhões, triliões de coisas 

 
6. Quando o narrador está num dia “não” são as brincadeiras…  (assinalem  a opção 

correcta) que o animam. 
a) do seu amigo Valdemar           b) da sua avó Berta      c) da sua colega Isabel 

 
7. Considerem as seguintes afirmações Verdadeiras (V) ou Falsas (F) em relação à 

seguinte citação do narrador “ Os heróis das histórias e dos filmes têm muita 
sorte porque…” 
a) podem saltar de um avião, mesmo sem pára-quedas._____ 

b) conseguem desaparecer quando lhes apetece. ____ 

c) pode cair-lhes um prédio em cima sem se magoarem. ____ 

d) enfrentam perigos terríveis, tais como feras, canibais, piratas, com a maior das 

facilidades. ____ 

e) tomam poções mágicas com frequência. ____ 

 

       8.   Completem as seguintes afirmações :  
       a) Ao contrário dos heróis das histórias, que nunca têm medo de nada, o         
narrador___________________________________________________________________ 
 
      b) O narrador acha que a sua colega Isabel é muito esquisita, não gosta de nada e por 
isso devia ter um desses nomes cheios de picos nas letras, como 
______________________________ 
      c) Quer se sinta triste quer contente, quer de noite quer de dia, quer chova ou não, a sua 
avó chama-lhe ______________________ porque gosta muito de cantar. 

 
      9. Que atitude ou comportamento atribui o narrador à letra “Z” ? (assinalem  a opção 

correcta) 

       a) ao zumbido        b) ao choro     c) ao ficar zangado 

    10. Façam a correspondência colocando a letra adequada na coluna da direita:  

 



Equipa n.º ___ 

a) Quando o narrador pensa no futuro, sente--
se 

Ciências, Gramática, História, Geografia e 
outras matérias. ____ 

b) A professora Adelaide ensinava está pronto para ser uma pessoa crescida. 
____ 

c) A professora Mariazinha ensinava ao das unhas. ____ 

d) O narrador compara o crescimento da 
barba 

“chega-te para lá, seu preto!” 

e) O narrador utiliza o trocadilho: cortar as 
unhas à cara e 

baralhado. ____ 

f) Assim que o narrador souber o que Há 
coisas do caneco quer dizer 

os alunos a apreciar as coisas simples da 
vida. ____ 

g) Um dia, alguém disse ao seu amigo 
Rolando 

fazer a barba aos dedos. ____ 

 

   11. O chinês do pastel de carne …  (assinalem  a opção correcta)  “xinga-linga-pinga-linga”. 

a) apenas respondia        b) chamava-se       c) apenas escrevia 

   12. Considerem as seguintes afirmações Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Corrijam as 

falsas, identificando-as. 

  a) O narrador foi chamado ao gabinete do director porque chegou atrasado às aulas. _____ 
  b) O trisavô do narrador era um engenheiro que fazia engenhocas. ____ 
  c) Quando o narrador refere que flutuava, via coisas de cima e ouvia as coisas lá em baixo, 
está a referir-se a uma situação que nunca aconteceu. _____ 
  d) Quando o narrador associa “cenouras” a “ternuras”, quer significar que o xarope de 
cenouras que a sua madrinha lhe fazia parecia ter o gosto parecido com as ternuras da sua 
avó. ____ 
  e) O tesouro mais precioso que alguma vez teve foi o seu banquinho, pois juntos viajavam 
para onde a sua imaginação permitisse. ____ 
  f) O seu amigo Armando tem a melhor e mais cara caneta do mundo e com ela escreve 
histórias fantásticas. ____ 
 g) O narrador ficou surpreendido ao descobrir que as roupas que as pessoas vestem por fora, 
escondem pessoas nuas por dentro. _____ 
 

 

 

 

 

 

História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, Luís Sepúlveda Pontos 

 

   13. Kengah, a gaivota com “penas cor de prata”, considerava que a dificuldade dos 

homens se entenderem se devia a (completem a frase)  _______________________________ 

___________________________________________________________________________.  

 

  14. Zorbas adorava as bolachas “deliciosas e estaladiças” com sabor a __ __ __ __ __ 
(escrevam as letras que formam a palavra). 

  15. O dono do Zorbas salvou-o de ser comido por um CAPENOLI ___________(organizem 

a palavra, de forma a obter a resposta correcta). 

  16. Façam a correspondência colocando a letra adequada na coluna da direita: 

a) Kengah 
b) Havia uma lei 

- eram os causadores das manchas de 
petróleo. ___ 

 



Equipa n.º ___ 

c) Os grandes barcos 
petroleiros 

d) As pequenas embarcações 

- conseguiam, por vezes, impedir os 
grandes petroleiros de fazerem a lavagem 
de tanques._____ 
- foi apanhada numa mancha de 
petróleo.___ 
- que proibia as gaivotas de presenciarem a 
morte das suas companheiras. ____ 

 

  17. Cumprindo a promessa que Zorbas fizera a Kengah, a sua primeira acção foi 
(assinalem com uma X a resposta correcta): 

- aproximar o ovo branco com pintinhas azuis à sua barriga preta.  ____ 

- entregar o ovo a uma gaivota que conhecia.___ 

- colocar o ovo branco numa gaivota quente. ___ 

 

 18. A primeira palavra que a gaivotinha pronunciou foi ___ ___ ___ ___ . (completem com a 

palavra correcta) 

 19. Antes de Kengha falecer, obrigou Zorbas a fazer três promessas (unam as respostas  

com setas). 

1.ª 
 
2.ª 
 
3.ª 

Cuidava do ovo até nascer a gaivotinha. 

Não comia o ovo.  

Ensinava a gaivota a voar. 

 

  20. O chefe das ratazanas prometeu respeitar a vida do passarito em troca de: (assinalem 

a resposta correcta): 

- queijo 

- passagem livre pelo pátio  

- acesso às enciclopédias de Sabetudo 

  21. Ditosa era protegida por cinco gatos: Zorbas, Colonello, _______________, 

_____________ e ______________________. (completem os espaços com os nomes.) 

  22. Qual o tabu dos gatos? 

 

 

 

 23. Os gatos receavam as humilhações a que os humanos sujeitavam qualquer animal 

que se mostrasse: (assinalem a opção correcta) 

- inteligente e receptivo 

- prestável e simpático 

- feroz e determinado 

 

 24.Os gatos escolheram um poeta para os ajudar porque consideravam que ele 
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__________ com as palavras. (completem com a palavra correcta) 

 

 25. Para convencer Ditosa a voar, Zorbas disse-lhe que na vida teria muitos motivos 

para ser feliz, um deles chamava-se _______, outro chamava-se __________, outro 

chamava-se _______ e chega sempre como recompensa depois da 

___________.(completem com a palavra que falta) 

 26. Zorbas conclui que, à beira do vazio, Ditosa compreendeu o mais importante 
(sublinhem  a opção correcta). 
- só voa quem se atreve a fazê-lo 
- só voa quem faz muita ginástica 
- só voa quem tem asas 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Em caso de empate, procederemos ao respectivo desempate através das respostas 

seguintes: 

a) Vale a pena ler o livro Diário inventado de um menino já crescido porque (completar 

escrevendo o máximo de 20 palavras) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

b) Vale a pena ler o livro História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar 

porque (completar escrevendo o máximo de 20 palavras) __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

FIM 

 



Equipa n.º ___ 

 

Diário inventado de um menino já crescido, José Fanha  Pontos 

 

8. O narrador gosta de histórias… (assinalem  a opção correcta) 

b) reais      b) fantásticas      c) reais e inventadas 
 

9. O narrador considera a história… (assinalem a opção correcta)  a mais bonita de todas. 
b) do dia do seu nascimento      b) do Natal     c) de fadas e bruxas 

 
10. De manhã, o narrador acorda cheio de fome, talvez porque… (assinalem a opção 

correcta) 

b) passa muitas horas a dormir   b) gosta muito de comer    c) sempre gostou de 
acordar 

    
11. Na escola, o narrador gosta de explorar a vida… (assinalem  a opção correcta) 

b) dos grilos        b) das minhocas        c) das abelhas 
 

12. O narrador anda sempre muito atarefado porque… (assinalem  a opção correcta) 
b) tem muitos livros para escrever       b) lhe solicitam muitos trabalhos          c) gosta 

de fazer milhões, triliões de coisas 

 
13. Quando o narrador está num dia “não” são as brincadeiras…  (assinalem  a opção 

correcta) que o animam. 
b) do seu amigo Valdemar           b) da sua avó Berta      c) da sua colega Isabel 

 
14. Considerem as seguintes afirmações Verdadeiras (V) ou Falsas (F) em relação à 

seguinte citação do narrador “ Os heróis das histórias e dos filmes têm muita 
sorte porque…” 
a) podem saltar de um avião, mesmo sem pára-quedas.V 

b) conseguem desaparecer quando lhes apetece. _F 

c) pode cair-lhes um prédio em cima sem se magoarem. ____V 

d) enfrentam perigos terríveis, tais como feras, canibais, piratas, com a maior das 

facilidades. ____V 

e) tomam poções mágicas com frequência. ____F 

 

       8.   Completem as seguintes afirmações :  
       a) Ao contrário dos heróis das histórias, que nunca têm medo de nada, o         
narrador_tem muito medo 
 
      b) O narrador acha que a sua colega Isabel é muito esquisita, não gosta de nada e por 
isso devia ter um desses nomes cheios de picos nas letras, como estripidonça 
      c) Quer se sinta triste quer contente, quer de noite quer de dia, quer chova ou não, a sua 
avó chama-lhe passarinho verde  porque gosta muito de cantar. 

 
      9. Que atitude ou comportamento atribui o narrador à letra “Z” ? (assinalem  a opção 

correcta) 

       a) ao zumbido        b) ao choro     c) ao ficar zangado 

    10. Façam a correspondência colocando a letra adequada na coluna da direita:  

a) Quando o narrador pensa no futuro, sente--
se 

Ciências, Gramática, História, Geografia e 
outras matérias. ____b) 

b) A professora Adelaide ensinava está pronto para ser uma pessoa crescida. 
____f) 

c) A professora Mariazinha ensinava ao das unhas. ____d) 

 



Equipa n.º ___ 

d) O narrador compara o crescimento da 
barba 

“chega-te para lá, seu preto!”g) 

e) O narrador utiliza o trocadilho: cortar as 
unhas à cara e 

baralhado. ____a) 

f) Assim que o narrador souber o que Há 
coisas do caneco quer dizer 

os alunos a apreciar as coisas simples da 
vida. ____c) 

g) Um dia, alguém disse ao seu amigo 
Rolando 

fazer a barba aos dedos. ____e) 

 

   11. O chinês do pastel de carne …  (assinalem  a opção correcta)  “xinga-linga-pinga-linga”. 

a) apenas respondia        b) chamava-se       c) apenas escrevia 

   12. Considerem as seguintes afirmações Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Corrijam as 

falsas, identificando-as. 

  a) O narrador foi chamado ao gabinete do director porque chegou atrasado às aulas. F 
  b) O trisavô do narrador era um engenheiro que fazia engenhocas. ____F 
  c) Quando o narrador refere que flutuava, via coisas de cima e ouvia as coisas lá em baixo, 
está a referir-se a uma situação que nunca aconteceu. _____V 
  d) Quando o narrador associa “cenouras” a “ternuras”, quer significar que o xarope de 
cenouras que a sua madrinha lhe fazia parecia ter o gosto parecido com as ternuras da sua 
avó. ____F 
  e) O tesouro mais precioso que alguma vez teve foi o seu banquinho, pois juntos viajavam 
para onde a sua imaginação permitisse. ____V 
  f) O seu amigo Armando tem a melhor e mais cara caneta do mundo e com ela escreve 
histórias fantásticas. ____F 
 g) O narrador ficou surpreendido ao descobrir que as roupas que as pessoas vestem por fora, 
escondem pessoas nuas por dentro. _____V 

a) O narrador não sabia a razão pela qual foi chamado ao director. 
b) O avô do narrador era um engenheiro que fazia pontes. 
d) O xarope de cenouras da sua avó fazia-lhe lembrar as ternuras da sua madrinha. 
e) O Armando não pode escrever com a caneta porque é muito valiosa e deve estar guardada na 
gaveta. 

História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, Luís Sepúlveda Pontos 

 

   13. Kengah, a gaivota com “penas cor de prata”, considerava que a dificuldade dos 

homens se entenderem se devia a (completem a frase)  _______________________________ 

___________________________________________________________________________.  

 

  14. Zorbas adorava as bolachas “deliciosas e estaladiças” com sabor a __ __ __ __ __ 
(escrevam as letras que formam a palavra). 

  15. O dono do Zorbas salvou-o de ser comido por um CAPENOLI ___________(organizem 

a palavra, de forma a obter a resposta correcta). 

  16. Façam a correspondência colocando a letra adequada na coluna da direita: 

e) Kengah 
f) Havia uma lei 
g) Os grandes barcos 

petroleiros 
h) As pequenas embarcações 

- eram os causadores das manchas de 
petróleo. ___ 
- conseguiam, por vezes, impedir os 
grandes petroleiros de fazerem a lavagem 
de tanques._____ 
- foi apanhada numa mancha de 
petróleo.___ 
- que proibia as gaivotas de presenciarem a 
morte das suas companheiras. ____ 

 



Equipa n.º ___ 

 

  17. Cumprindo a promessa que Zorbas fizera a Kengah, a sua primeira acção foi 
(assinalem com uma X a resposta correcta): 

- aproximar o ovo branco com pintinhas azuis à sua barriga preta.  ____ 

- entregar o ovo a uma gaivota que conhecia.___ 

- colocar o ovo branco numa gaivota quente. ___ 

 

 18. A primeira palavra que a gaivotinha pronunciou foi ___ ___ ___ ___ . (completem com a 

palavra correcta) 

 19. Antes de Kengha falecer, obrigou Zorbas a fazer três promessas (unam as respostas  

com setas). 

1.ª 
 
2.ª 
 
3.ª 

Cuidava do ovo até nascer a gaivotinha. 

Não comia o ovo.  

Ensinava a gaivota a voar. 

 

  20. O chefe das ratazanas prometeu respeitar a vida do passarito em troca de: (assinalem 

a resposta correcta): 

- queijo 

- passagem livre pelo pátio  

- acesso às enciclopédias de Sabetudo 

  21. Ditosa era protegida por cinco gatos: Zorbas, Colonello, _______________, 

_____________ e ______________________. (completem os espaços com os nomes.) 

  22. Qual o tabu dos gatos? 

 

 

 

 23. Os gatos receavam as humilhações a que os humanos sujeitavam qualquer animal 

que se mostrasse: (assinalem a opção correcta) 

- inteligente e receptivo 

- prestável e simpático 

- feroz e determinado 

 

 24.Os gatos escolheram um poeta para os ajudar porque consideravam que ele 

__________ com as palavras. (completem com a palavra correcta) 

 

 25. Para convencer Ditosa a voar, Zorbas disse-lhe que na vida teria muitos motivos 

para ser feliz, um deles chamava-se _______, outro chamava-se __________, outro 

chamava-se _______ e chega sempre como recompensa depois da 



Equipa n.º ___ 

___________.(completem com a palavra que falta) 

 26. Zorbas conclui que, à beira do vazio, Ditosa compreendeu o mais importante 
(sublinhem  a opção correcta). 
- só voa quem se atreve a fazê-lo 
- só voa quem faz muita ginástica 
- só voa quem tem asas 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Em caso de empate, procederemos ao respectivo desempate através das respostas 

seguintes: 

c) Vale a pena ler o livro Diário inventado de um menino já crescido porque (completar 

escrevendo o máximo de 20 palavras) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

d) Vale a pena ler o livro História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar 

porque (completar escrevendo o máximo de 20 palavras) __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

FIM 

 
 


