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BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
 
 
 

Os livros que devoraram o meu pai de Afonso Cruz 

 

I 

De entre as afirmações seguintes, escolha, identificando-a através da alínea respetiva, 

a hipótese que corresponde à opção correta. 

1. Vivaldo Bonfim amava 

 

a) a literatura. 

b) as finanças. 

c) a vida. 

 

2. Vivaldo, de tão embrenhado que estava na leitura, entrou no livro 

 

a) “A Ilha do Dr. Moreau”. 

b) “A Ilha do Tesouro”. 

c) “A Cidade e as Serras”. 

 

3. Elias Bonfim resolveu procurar o pai 

 

a) no trabalho. 

b) no sótão. 

c) no estrangeiro. 

 

4. Quando leu o livro “A Ilha do Dr. Moreau”, o filho de Vivaldo Bonfim encontrou 

 

a) notas a lápis, supostamente feitas pelo seu pai. 

b) excertos de outros livros. 

c) notas de rodapé escritas a negrito. 

 

 

Coloque um círculo na alínea correta. 

Em caso de engano, risque e assinale a nova resposta. 
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5. Quando Pendrick começou a perder a vista, contratou um senhor que lesse para 

ele, era um 

 

a)  hirsutista 

b) anagnosta. 

c) poliglota. 

 

6. O pai de Elias acusou Mr. Hyde de  

 

a)  andar a matar personagens de romance. 

b) inventar novas personagens. 

c) criticar personagens de romance. 

 

7. A trama de “Crime e Castigo” passa-se na cidade de  

 

a) Estocolmo. 

b) Dostoievski. 

c) São Petersburgo. 

 

8. Bombo, o amigo de Elias,  

 

a) morreu. 

b) desapareceu nos livros. 

c) fugiu com Beatriz. 

 

9. Elias julgou ter encontrado o pai 

 

a) num dos livros que lera. 

b) nos seus sonhos. 

c) quando foi pai.  

 

10. Elias diz que um homem é feito de 

 

a) histórias. 

b) músculos e ossos. 

c) adê-énes. 
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II 

 “Há inúmeros lugares onde um ser humano se pode perder, mas não há nenhum tão 

complexo como uma biblioteca. Mesmo um livro solitário é um local capaz de nos 

fazer errar, capaz de nos fazer perder. “ pp. 28 

                                            Afonso Cruz, Os livros que devoraram o meu pai 

Comente esta ideia, a partir das suas impressões de leitura da obra de Afonso Cruz, Os 

livros que devoraram o meu pai. 
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