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Após teres lido a obra de António Mota, Pedro Alecrim, assinala com uma cruz X, de 

acordo com a referida obra, a opção correta em cada uma das seguintes afirmações.  

 

1 – Pedro e alguns colegas fazem parte do percurso casa - escola e vice-versa … 

…de comboio rápido. 

…de camioneta velha e fumarenta.  

…de automóvel, com os pais.  

 

2 – Um dos colegas de Pedro, o Luís, leva gravata e cinto largo nos dias de prova de 

avaliação, porque… 

…tem muito respeito pelos momentos de avaliação.  

…gosta de impressionar os colegas.  

…é neles que coloca cábulas para copiar nos testes.   

 

3 – Depois das aulas, ao chegar a casa, Pedro Alecrim… 

…senta-se na sala de estar a ver televisão.  

…corre para os campos, para ajudar os pais.   

…começa logo a fazer os trabalhos de casa.  

 

4 – Pedro e o seu amigo Nicolau queriam ficar ricos e para isso, após juntarem algum 

dinheiro… 

…compraram cautelas da lotaria do Natal.   

…venderam fruta e agriões a um hipermercado.  

…assaltaram uma caixa de Multibanco.  

 

5 – A personagem principal Pedro Alecrim, tem… 

…apenas uma irmã chamada Rosinha.  

…dois irmãos mais novos, que são gagos.  

…um irmão mais novo chamado Jacinto.   
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6 – No início do 2º ciclo, Pedro… 

…já sabia consultar muito bem o dicionário.  

…demorou a descobrir que, no dicionário, ALP ficava antes de ALT.   

…descobriu que, no dicionário, ALT ficava antes de ALP.  

 

7 – O Nicolau fazia rir o Pedro, cantando “Alecrim, alecrim aos molhos… 

…tens uma albarda que é um regalo prós olhos.”   

…por causa de ti choram os meus olhos.”  

…usas uma linda camisa, cheia de folhos.”  

 

8 – Escolhe o significado mais adequado para a seguinte recomendação da mãe do Pedro, 

quando ele vai para a escola: “- Agarra-te com unhas e dentes!”. 

…”Não prestes atenção aos teus colegas.”  

…”Tem cuidado para não caíres e ficares mal.”  

…”Esforça-te e dá o teu melhor.”   

9 – A professora de Matemática mandou o Luís ao Conselho Executivo, porque… 

…o apanhou a fumar nas casas de banho.  

…ele roubou um rato de borracha.  

…ele lhe pregou uma partida com um rato de borracha.   

10 – Jacinto, irmão do Pedro Alecrim, é um menino… 

…surdo.  

…mudo.  

…gago.   
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11 – Luís andava calado e triste, por causa… 

…dos maus resultados escolares.  

…do divórcio dos pais.   

…da falta de atenção dos colegas.  

12 – Os pais do Pedro… 

…andavam sempre a discutir um com o outro.  

…raramente elevavam a voz em discussões.   

…não se divorciam por causa dos filhos.  

13 – O pai do Pedro tinha um passatempo que consistia em… 

…tocar flauta nos bailes.  

…fazer palavras cruzadas.  

…tocar cavaquinho.   

 

14 – Para convencer o irmão a não querer ir morar para o hospital, o Pedro ia dizer-lhe 

que… 

…na enfermaria havia ratos.   

…todos tinham que levar soro.  

…nunca mais o iam visitar.  

 

15 – Nas festas da aldeia, os homens transformam “a pólvora em alegria”… 

…fazendo torneios de tiro ao alvo.  

…lançando fogo de artifício.   

…eliminando bandidos perigosos.  
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16 – O Nicolau não vai continuar a estudar, porque… 

…a família não tem dinheiro e ele faz falta para ajudar os pais.   

…não sabe se vai passar de ano.  

…não consegue aprender inglês.  

17 – Na escola, aquilo de que o Pedro mais gosta é… 

…das aulas de Matemática e de Português.  

…das conversas com os colegas no recreio.  

…da comida da cantina e das medalhas desportivas.   

18 – Quando o pai foi operado, a vizinha disse ao Pedro que ele devia estar “preparado 

para tudo”, significando que… 

…ele tinha que arranjar emprego para sustentar a família.  

…o pai estava muito mal e poderia morrer.   

…ele devia ter as malas prontas para viajar.  

19 – Quando foi trabalhar para Vila Nova de Gaia, o Nicolau mandou notícias ao amigo 

Pedro … 

…através de email.  

…num lindo postal ilustrado.  

…em guardanapos de papel.   

20 - Após ter terminado a escola, o Pedro… 

…passava todo o dia a tocar cavaquinho.  

…tornou-se aprendiz de ferreiro.   

…saiu da aldeia e foi trabalhar para o Porto.  
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21 – Elabora um breve comentário a um dos seguintes excertos retirados da obra Pedro Alecrim. 

a) Resposta da mãe do Pedro, quando este lhe perguntou por dois borregos que faltavam no 

rebanho:  

“ – Vendi-os esta manhã. Já estavam criados, só davam trabalho… e sabes, meu filho, 

uma casa sem dinheiro é como um rio sem água!”  

 

b) Opinião de Pedro sobre a escola: 

“ Não entendo, mas acho que tudo o que se aprende na escola deve ter alguma razão de 

ser, caso contrário era uma estupidez gastar-se dinheiro nessas coisas.” 
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