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Fase de escola - 3.º Ciclo 
 

 Grupo I 
RESPOSTA PESSOAL 
Critérios:  

� Comprova a leitura e compreensão das duas obras 
� Fundamenta convenientemente a sua opinião 
� Revela bom domínio da expressão escrita 

Grupo II – A BIBLIOTECA MÁGICA, de Jostein Gaarder & Klaus Hagerup 

1. Lilli dos Livros teve a ideia de Nils e Berit escreverem um livro… quando leu um poema deixado por Berit e 
Nils no livro de visitas de um refúgio. 

2. No sonho de Berit, a biblioteca mágica reunia… todos os livros publicados no mundo inteiro desde sempre e 
ainda dois livros por publicar. 

3. O objectivo final do Zombeteiro era… impedir a publicação do livro de Nils e Berit, substituindo-o por um filme 
de vídeo.  

4. O epistolário de Nils e Berit era… o conjunto de cartas que eles trocavam entre si. 

5. Lilli dos Livros pretendia que Nils e Berit escrevessem um livro… para fazer parte das comemorações do 
«Ano do Livro — 1993». 

6. No final da obra, Berit consegue desmascarar o Zombeteiro… fazendo com que a conversa entre eles fosse 
ouvida através do intercomunicador, sem ele o saber. 

7. O túnel de Fjaerland, onde Lilli queria que fosse criado o grande armazém da Biblioteca Nacional, 
passava… por baixo de um glaciar.  

8. A biblioteca secreta de Lilli dos Livros foi construída com a ajuda… do italiano Mario Bresani.  

9. Lilli dos Livros era… bibliófila. 

10. Nils foi a Roma com a mãe porque… ela ganhou uma viagem como prémio de um conto que escreveu para uma 
revista. 

Grupo III – A LUA NÃO ESTÁ À VENDA, de Alice Vieira 

1. A dada altura, o Sr. Xavier, pai do Francisco, fez uma proposta a D. Estrela… comprar-lhe o café Lua Cheia. 
 

2. O café Lua Cheia tem esse nome porque… foi o nome escolhido pelo dono, Casimiro, para condizer com o 
nome da sua esposa, D. Estrela. 

3. A filha de D. Estrela chama-se Júlia porque… o funcionário do registo civil não aceitou o nome de Guendolina, 
que D. Estrela amava acima de todos os outros por ser o título de uma famosa cantiga de Júlio Eglésias. 

4. Júlia acordava todos os dias às 6.30h porque… ouvia o bater da porta da rua quando a mãe saía para abrir o 
café e depois já não conseguia adormecer.     

 
5. Quem costumava dizer: «Se Deus quisesse que eu trabalhasse mais tinha-me dado quatro mãos.» era… a 

D. Estrela. 
 

6. D. Isménia, porteira de um prédio de habitação, sonha… ser convidada para um casamento e mandar fazer 
um vestido verde para a cerimónia. 

 
7. Na casa do Rui e da Inês, todos são obrigados a falar sempre baixo porque... lá habita um familiar idoso que 

há muitos anos está às portas da morte. 
 

8. Nando, sempre que entrava no café logo pela manhãzinha, cantarolava... «Lua Cheia / que tanto / nos 
alumeia…» 

 
9. RDM é uma sigla que a Júlia e os amigos inventaram e que significa… Rádio da Malta. 
 
10. Beatriz, a irmã do João, quando era pequena, foi mandada para um colégio interno… após ter partido um 

copo com os dentes quando era repreendida pela mãe. 


