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A rapariga que roubava livros de Markus Zusak  
 

1. Liesel foi entregue a uma família de acolhimento durante a  
 

(A) segunda guerra mundial. 

(B)  primeira guerra mundial. 

 
2. A casa da família adotiva situava-se  

 
(A) na rua Himmel, que significa céu. 

(B) na rua Himmel, que significa guerra. 

 
 

3. O primeiro livro que roubou tinha  
 

(A) letras pretas e chamava-se O Manual do Coveiro.  

(B) letras  douradas  e chamava-se O Manual  da BDM.  

 
4. A rapariga encontrou o livro 

 
(A) esquecido na neve por um dos rapazes que enterra seu irmão. 

(B) em casa da família adotiva. 

 
5. O roubo do primeiro livro e do segundo aconteceu 

 
(A) em simultâneo. 

(B) em momentos diferentes. 

 
6. O primeiro livro e o segundo foram roubados  

 
(A) do fogo e da neve, respetivamente. 

(B) da neve e do fogo, respetivamente. 

 
7. Os catorze livros que possuía  

 
(A) foram todos roubados. 

(B) alguns foram roubados. 
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8. O seu primeiro livro e o segundo foram roubados em 

 
(A) janeiro e abril, respetivamente. 

(B) abril e janeiro, respetivamente. 

 
 

9. A primeira aproximação da rapariga com o seu pai adotivo deu-se 
 

A) quando aprendeu a enrolar cigarros. 

B) quando aprendeu a ler. 

  
10.  A rapariga aprendeu a ler  

 
(A) com o seu pai adotivo, o doce Max. 

(B) com a sua mãe adotiva. 

 
11.  Quando começou a frequentar a escola, Liesel ficou com as crianças que 

 
(A) começavam a prender o alfabeto. 

(B) já sabiam ler. 

 
12. Um mês após o início das aulas, Liesel foi transferida para o nível 

 
(A) porque aprendera a ler. 

(B) para não distrair a classe mais jovem. 

 
13. NA sua primeira avaliação de leitura, Liesel repetiu frases do Manual do 

Coveiro, pois ainda não sabia ler e, por isso, 
 
(A) foi gozada por um dos colegas e castigada pela Irmã que lhe deu uma valente 

sova. 

(B) foi gozada por um dos colegas e castigada pela  mãe que lhe deu uma valente 
sova. 

 
 

14. O primeiro presente dado pelos pais adotivo foi 
 

(A) uma boneca completa. 

(B)  uma boneca  incompleta. 
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15. Pelo Natal, Liesel recebeu dois livros 
 
(A) que o seu pai adotivo obtivera em troca de cigarros. 

(B) que o seu pai adotivo  comprara na loja. 

 

 

 

 
16.  No seu décimo aniversário, Liesel recebeu um livro que se chamava 

 
(A) Os Homens de Lama. 

(B) O Homem debruçado. 

 

 
17. Certo dia, Liesel foi alistada  

 
(A) na BDM ( grupo de raparigas alemãs). 

(B) Na BDM ( grupo das raparigas que não sabiam ler), 

 
18. Nos livros, Liesel conseguiu encontrar um propósito de vida:  

 
(A) a busca pelo conhecimento, e um alento para os dias tão difíceis da guerra. 

(B) um alento para os dias tão difíceis da guerra. 

 

19. Liesel tinha um amigo inseparável,  
 
(A) Rudy Steiner, com quem jogava futebol, que a ajudava a suportar a escola, 

além de ajudá-la a roubar livros da biblioteca da mulher do prefeito. 

(B)  Hans Steiner, com quem jogava futebol, que a ajudava a suportar a escola, 

além de ajudá-la a roubar livros da biblioteca da mulher do prefeito. 

 
20. Outra pessoa importante na vida de Liesel foi  
 

(A) Max Vanderburg, um judeu que a família Hubermann acolheu e escondeu 

durante alguns meses na cave de sua casa. 

(B) Max Vanderburg, um judeu que a família Hubermann recusou guarida. 
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21. Max Vanderburg escreveu treze páginas às quais deu o título de O Homem 
debruçado e que falavam 

 
(A)  dos seus sonhos maus e da amizade que estabelecera com Liesel. 

(B)   dos seus momentos felizes e da amizade que estabelecera com Liesel. 

 
22. Para agradecer a Max a oferta do livro O Homem debruçado, Liesel dirigiu-se 

à cave onde, mais tarde,  
 
(A)  ambos, alemã e judeu, dormiam” mão contra ombro”. 

(B)   ambos dormiam” mão contra ombro”. 

 
23.  A narradora desta história foi  

 
(A) a rapariga. 

(B)  a Morte. 

 
24.  Ao longo da sua vida a rapariga será perseguida pela Morte que 

  
(A) cedo a “levará”. 

(B) só  a “levará”  em idade avançada, tendo construído família e vivido uma 

boa vida pós-guerra. 

 
25. Serão os livros que,  

 
(A) por três vezes, salvarão a rapariga da morte. 

(B) por  duas vezes, salvarão a rapariga da morte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado da ficha de: 
 

 
 
 


