Escola Básica e Secundária de Valença

O Cavaleiro da Dinamarca
Sophia de Mello Breyner Andresen
Nome: ________________________________________ Nº:

_____ Ano/Turma: __________

A. Põe à prova os teus conhecimentos sobre O Cavaleiro da Dinamarca. Seleciona a resposta
correta.
1. A história tem início num país do Norte da Europa. Esse país é...





a. a Noruega.
b. a Finlândia.
c. a Dinamarca.

2. A ação do conto decorre...


b. há muitos séculos atrás. 
c. num futuro próximo.


a. no século XX.

3. A personagem principal é designada de acordo com...


b. a sua idade.

c. o seu nome próprio. 

a. a sua ocupação.

4. No início do conto, ficas a conhecer o modo como a família do protagonista festejava...
a. a Páscoa.
b. o natal.
c. o carnaval.





5. Certo natal, o Cavaleiro toma uma decisão e comunica-a à família. Essa decisão prende-se
com o desejo de empreender uma viagem rumo...
a. a Itália.
b. à Palestina.
c. a África.





6. De acordo com os seus planos, o Cavaleiro estaria de regresso a casa...
a. no mês seguinte.
b. dali a cinco anos.
c. dali a dois anos.





7. O Cavaleiro deixa a sua terra natal...


b. durante esse inverno. 
c. no verão.


a. na primavera.

8. O peregrino chega ao destino...
a. no dia de natal.
b. muito antes do natal.
c. no verão.





9. Nesse ano, o Cavaleiro passou a noite de natal...



b. a caminho de casa.
c. na gruta de Belém, onde nascera Jesus Cristo, a rezar. 

a. numa pensão.

10. A estadia do protagonista na Palestina durou...





a. até fevereiro do ano seguinte.
b. apenas três meses.
c. um mês.

11. Em Jafa, o Cavaleiro só embarcou em meados de fevereiro por causa...


b. do mau tempo.

c. da demora de um mercador. 

a. do sol.

12. Depois do embarque em Jafa, o Cavaleiro e o Mercador de Veneza aportaram em...
a. Ravena.
b. Nápoles.
c. Florença.





13. Em Veneza, o Cavaleiro ficou alojado...





a. numa hospedaria.
b. no palácio do Mercador.
c. num barco.
14. Vanina vivia com o seu tutor...
a. numa casa pobre.
b. num castelo.
c. num belo palácio de Veneza.





15. Os jovens rapazes de Veneza costumavam ir ver a jovem...
a. pentear os seus cabelos perfumados.
b. bordar.
c. rezar.





16. Guidobaldo ofereceu à rapariga mais bela de Veneza...
a. uma anel de família.
b. um pente de oiro.
c. um colar.





17. Como Jacob Orso não consentiu no casamento de Vanina e Guidobaldo, os jovens...





a. fugiram para a montanha.
b. fugiram para a floresta.
c. fugiram num navio.

18. O Cavaleiro parte de Veneza porque tinha prometido à família e aos criados que estaria com
eles...
a. no próximo natal.
b. na próxima primavera.
c. no próximo verão.





19. Em Florença, em casa do banqueiro Averardo, o Cavaleiro ouve falar...
a. de dois pintores ilustres: Cimabué e Giotto.
b. de dois compositores importantes.
c. de Romeu e Julieta.





20. Em Antuérpia, em casa do negociante flamengo, o Cavaleiro espantou-se com...
a. o sabor dos vinhos.
b. o paladar da comida temperada com especiarias.
c. o gosto das deliciosas sobremesas.





21. O Cavaleiro chegou à floresta da Dinamarca...


b. na antevéspera de natal. 
c. no dia de natal.


a. na noite de natal.
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