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ATIVIDADES SOBRE O LIVRO O PEQUENO PRÍNCIPE. 

 

O livro “O Pequeno Príncipe”, é um livro escrito pelo autor e jornalista, Antoine de Saint-Exupéry, de acordo com as 
informações referidas ao autor é correto dizer que a nacionalidade dele era: 
a- Italiano 
b- Japonês 
c- Francês 
d- Brasileiro 
 
Antoine de Saint-Exupéry, além de escritor e jornalista era : 
a- cozinheiro 
b- piloto de avião 
c- marinheiro 
d- ambientalista 
 
 
Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, "Histórias Vividas", uma imponente gravura. 
Representava ela uma ______________ que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: "____________ 
__engolem, sem mastigar, a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão." 
Complete os espaços a cima com as informações do livro: 
 
a- jibóia, as jibóias 
b- chapéu, os chapéus 
c- elefante, os elefantes 
d- cobra, as cobras 
 
"Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. 
Responderam-me: "Por que é que um chapéu faria medo?" O desenho do menino era: 

       
      a- uma jibóia digereindo um porco 
      b- uma jibóia digerindo um tigre 
      c- uma jibóia digerindo um elefante 
      d- uma jibóia digerindo folhas 

 
Leia o trecho abaixo e descubra o nome  do planeta de onde o Príncipe veio: “ Tenho sérias razões para supor que o 
planeta de onde vinha o Príncipe era o______________________. Esse asteróide só foi visto uma vez ao telescópio, 
em 1909, por um astrônomo turco. 
 
 

        a- com uma pedra 
        b- com um menino 
        c- com uma menina 
        d- com uma flor 
 

 
De acordo com o texto, o segundo planeta era habitado por: 
 

        a- vaidoso 
        b- um despreocuapado 
        c- uma rosa 
        d- pelo Pequeno Príncipe  



 
De acordo com o livro é corrreto dizer que os vaidosos só ouvem quando: 
 

        a- são criticados 
        b- são elogiados 
        c- são largados 
        d- são ridicularizados 
 
        

  O terceiro planeta visitado pelo Pequeno Príncipe era habitado por um:              
 

          a- médico 
          b-um caçador de raposa 
          c- um bêbado 
          d- um professor 

 
  Leia o trecho a seguir e descubra quais elementos indicam que o terceiro planeta era habitado por um bêbado: 
 
“Que fazes ai? perguntou ao bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma 
coleção de garrafas cheias.” 
 

        a- garrafas apenas vazias 
        b- garrafas apenas cheias                                                      
        c- garrafas vazias e cheias 
        d- charutos e cigarros 

 
 “Eu bebo, respondeu o bêbado, com ar lúgubre. 
- Por que é que bebes? perguntou-lhe o principezinho.                    
- Para esquecer, respondeu o beberrão” 
 

        a- o bebado bebia para esquecer que bebia 
        b- o bebado bebia para esquecer seu amor 
        c- o bebado bebia para esquecer que exsitia 
        d- o bebado bebia por prazer 

 
      O quarto planeta visitado pelo Pequeno Príncipe era habitado por: 

 
       a- um homem pobre 
       b- um homem de negócio 
       c- um alienígena 
       d- uma formiga 

 
     O quinto planeta era o mais curioso, quem habitava esse planeta era: 

       
       a- um lampião 
       b- um acendedor de lampiões 
       c- uma lampião e um acendedor de lampiões                 
       d- ninguém habitava nele                    

 
 


