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Fichas de leitura

Ficha 1

(Até ao fim do capítulo 3)

1. Identifica as personagens.

 1.1.  Por que alcunhas eram conhecidos Mestre António e Gepeto?

2.  Refere, resumidamente, o facto invulgar que é narrado logo no
início da história.

3.  Quem foi o culpado do desentendimento entre os dois velhos
senhores? Explica, resumidamente, o que aconteceu.

4.  De acordo com o que leste até aqui, assinala com X as opções
corretas.

 Mestre António e Gepeto ficaram inimigos para sempre.

  Com o pedaço de madeira, Gepeto fez o boneco que tanto 
queria e deu-lhe o nome de Pinóquio.

 Em casa de Gepeto, Pinóquio deixou de fazer travessuras.

 Gepeto foi preso por causa das travessuras de Pinóquio.

5.  O que aconteceu a Gepeto por causa das travessuras de Pinóquio?
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Ficha 2

(Até ao fim do capítulo 12)

I

1. Qual é a nova personagem que aparece na narrativa?

 1.1.  Escreve, por tuas palavras, o aviso que o Grilo-Falante fez ao 
Pinóquio.

1.2.  Transcreve a fala de Pinóquio em que ele refere as únicas coisas 
que quer fazer na vida (pág. 21).

1.3. O que aconteceu ao grilo?

 1.4.  Escreve uma palavra que, na tua opinião, classifique o que 
Pinóquio fez ao Grilo-Falante.

2.  Assinala com X as afirmações verdadeiras.

 Pinóquio estava cheio de fome.

 A panela não era verdadeira.

 Pinóquio conseguiu comer o ovo.

 Dentro do ovo havia um pinto que voou.

 Pinóquio ficou muito feliz.

 2.1.  Indica o número do parágrafo (pág. 25) em que Pinóquio 
mostra arrependimento pelo seu mau comportamento.
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3.  Ordena as frases que se seguem, numerando-as de 1 a 8, de acordo
com a sequência dos acontecimentos.

 Gepeto bateu à porta.

 Pinóquio voltou para casa todo molhado.

  Em vez de lhe atirar pão, o velhinho atirou-lhe com uma bacia 
de água.

  Pinóquio adormeceu junto à lareira e o lume queimou-lhe os 
pés.

  Gepeto impediu Pinóquio de deitar fora as cascas e os caroços 
das peras.

 Cheio de pena, Gepeto deu o seu almoço a Pinóquio.

  Gepeto mostrou a Pinóquio que “(…) nunca se sabe o que nos 
pode acontecer neste mundo.”.

  A fome era tanta, que Pinóquio acabou por comer as cascas e os 
caroços das peras. 

II

1.  Qual foi a promessa que Pinóquio fez a Gepeto, quando lhe pediu
para ele lhe fazer os pés?

2. Como mostra mais uma vez Gepeto, o quanto gosta de Pinóquio?

3.  Refere o gesto de Pinóquio para com Gepeto, que mostra que, no
fundo, este boneco até tem um bom coração (pág. 38).

4.  Transcreve o anúncio que fez Pinóquio esquecer todas as suas boas
intenções.
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3.  Quais são as duas novas personagens que Pinóquio encontra depois 
de se ter despedido dos fantoches?

 

 3.1.  O que pretendia Pinóquio fazer com as moedas de ouro que o 
Tragalume lhe deu?

 

 3.2.  Porque chamaria a raposa Terra dos Parvos ao sítio onde ia 
levar o Pinóquio?

 

4. Transcreve da página 56:

 a) uma fala da raposa que mostra a sua falsidade.

 

 b)  uma fala de Pinóquio que mostra a sua ingenuidade (como está 
enganado).

Grita que não quer morrer.

Queria queimar o Pinóquio.

Quando se comove, espirra.

Deu boas notícias ao Pinóquio.

Queria atirar o arlequim ao lume.

Salvou o arlequim de ser queimado.

Deu moedas de ouro ao Pinóquio.

III

1.  Conta, resumidamente, o que aconteceu quando Pinóquio entra no 
teatrinho dos fantoches.

 

 

 

2.  De acordo com os códigos abaixo, completa a tabela.

 Tragalume 

 Pinóquio 

 Arlequim 
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Ficha 3

(Até ao fim do capítulo 17) 

1. Assinala com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações:

 A raposa e o gato levam Pinóquio para a taberna da Gruta Azul.

  Os dois animais levam Pinóquio para a taberna do Caranguejo 
Encarnado.

 Na taberna, a raposa e o gato põem em prática o seu plano.

 Pinóquio dá ouvidos aos novos conselhos do Grilo-Falante.

  Quando sentiu os assassinos atrás dele, Pinóquio escondeu os 
quatro dobrões de ouro na boca.

 Pinóquio viu-se livre dos assassinos para sempre.

 Os assassinos continuaram a perseguir Pinóquio.

  A Menina dos cabelos azuis disse a Pinóquio que não podia 
ajudá-lo.

  Enforcado pelos assassinos, antes de desfalecer, o último 
pensamento de Pinóquio foi para o seu pai.

2. Quem era, afinal, a Menina dos cabelos azuis?

2.1.  Transcreve uma expressão da narrativa que justifique a tua 
resposta (pág. 74).

3. Achas Medoro um cão digno de uma Fada? Justifica a tua resposta.

4.  Lê com atenção o diálogo entre a Fada e Pinóquio desde “ – E as
quatro moedas onde as puseste? ” (pág. 83 até ao fim da pág. 84).

4.1.  Solta a tua imaginação e, numa folha de papel A4, transforma
esta parte da narrativa da história numa banda desenhada.
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Ficha 4

(Até ao fim do capítulo 25) 

I

1. Assinala com X as afirmações verdadeiras.

   A fada não perdoou as mentiras de Pinóquio.

   A fada teve pena de Pinóquio e arranjou forma de o seu nariz 
voltar ao tamanho normal.

   A fada, com uma serra, cortou a parte do nariz de Pinóquio que 
tinha crescido.

   A fada chamou os Pica-Paus para picarem o nariz do Pinóquio 
até ele voltar ao tamanho normal.

 1.1.  Na tua opinião, porque chamou a Fada aqueles animais e não 
outros?

 

2. Liga corretamente.

continuam a fingir que são  
amigos de Pinóquio.

Pinóquio volta a encontrar 
a Raposa e o Gato.

deixa-se enganar mais uma vez.

mente a Pinóquio sobre o Gato.

Quando vai 
ao encontro do pai

A Raposa

A Raposa e o Gato

Pinóquio

3.  Na tua opinião, o nome Caça-Parvos é adequado à cidade onde a 
Raposa e o Gato levaram o Pinóquio? Justifica.

 

 3.1.  Quem foi que mostrou ao Pinóquio como tinha sido parvo ao 
aceitar ir com a Raposa e o Gato à cidade Caça-Parvos?
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II

1. Assinala com X a opção correta.

 A serpente morreu de fome.  A serpente morreu de riso.

2.  Refere, resumidamente, de que se arrependia Pinóquio quando se
encontrou sozinho na eira, obrigado pelo camponês a fazer de cão
de guarda (pág.102).

3.  Explica como passou Pinóquio de boneco ingénuo a cão de guarda
esperto.

3.1. Qual foi a recompensa que ele recebeu pela sua esperteza?

4. Completa a tabela. Segue o exemplo.

Pinóquio Pombo Golfinho Fada

– Ó minha Fadazinha, porque morreste?

– Se quiseres vir, eu levo-te. X

– Vou salvar o meu pai!

–  A esta hora deve tê-lo engolido o terrível
Tubarão.

– Porque é todo esse espanto?

– Se soubesse!... Chorei tanto, sofri tanto…

… quero transformar-me num rapaz.
– Prometeste-mo, não é verdade?

– Prometi e agora só depende de ti.
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Ficha 5

(Até ao fim da história) 

I

1. O futuro de Pinóquio depende dele, do seu comportamento.

1.1.  Ordena as frases que se seguem, numerando-as de 1 a 9, de
acordo com a sequência dos episódios que se sucederam na 
vida do nosso amigo.

  Pinóquio envolve-se numa briga com os colegas.

  Desafiado pelos colegas, fálta à escola para ir ver o Tubarão.

  Pinóquio começa a ir à escola e porta-se bem.

  O bom coração de Pinóquio leva-o a salvar o Piloto.

  Pinóquio estava inocente, mas foi preso.

  A mando dos guardas, o cão-polícia Piloto persegue 
Pinóquio.

  É a vez de Piloto salvar a vida de Pinóquio.

  Mais uma vez, a Fada perdoa Pinóquio.

  Pinóquio é apanhado por um pescador que o quer fritar.

2.Liga corretamente.

Espeto não há escolas.

Na Terra dos Brinquedos tentou resistir à tentação.

Pinóquio é um mandrião.

A carruagem para
a Terra dos Brinquedos

leva muitos meninos.

Com o passar do tempo, pelo dono de um circo.

O burrinho Pinóquio é comprado
 Espeto e Pinóquio transformam-se 
em burrinhos a sério

O Burrinho Pinóquio fica coxo  e é vendido para aproveitarem 
a sua pele para fazer um tambor.
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3.  Explica porque jurou o comprador que nunca mais comia peixe.

II

1.  Depois de saltar para a água e de se afastar da praia, aconteceu
uma coisa terrível ao pobre Pinóquio (pág.189, último parágrafo).
Imagina que, por acaso, tinhas filmado esse acontecimento. Numa
folha de papel A4, mostra a imagem captada pela tua câmara de
filmar.

1.1.  Circunda a preto as palavras que, na tua opinião, melhor
exprimem o ambiente dentro da barriga do tubarão.

 claridade terror escuridão sono 

solidão calma desespero

1.2.  Poderemos dizer que, a certa altura, no meio da sua conversa 
com o Atum, Pinóquio viu a luz ao fundo do túnel? Explica.

1.3.  O que aconteceu para Pinóquio não acreditar no que via?

 1.4.  Assinala com x as opções corretas. Na fuga do interior do 
tubarão:

  Pinóquio foi muito corajoso.  Pinóquio mostrou gostar 
muito do pai.

  Pinóquio desistiu de lutar.   Pinóquio conseguiu 
que se salvassem.

2.  Qual foi, afinal, o destino do Atum? O estômago do tubarão?
O azeite de uma frigideira? Explica a tua resposta.
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Ficha 6

I

1.  Resume o capítulo de que mais gostaste.

2.  Faz um pequeno comentário ao desfecho da história. (Gostaste?
Esperavas outro?)
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II

1.  Se tivesses sido tu a viver “As aventuras de Pinóquio”, qual teria
sido, para ti

a) o momento mais difícil. Justifica.

b) o momento mais triste. Justifica

c) o momento mais divertido. Justifica

d) o momento mais feliz. Justifica

2.  Imagina que esta ficha pertence ao reino da fantasia e, por isso, a
Fada desta história faz com que a resposta que vais dar à pergunta
que se segue só poderá ser vista por quem tu quiseres. Por isso,
acredita na magia e responde.

2.1.  Costuma crescer-te muitas vezes o nariz?
(Vá lá, é melhor dizeres a verdade, não vá ele começar a 
crescer…)
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