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1. O livro A Ilha Perdida, publicado pela primeira vez em 1944, conta uma história de aventura vivida 
pelos irmãos Henrique e Eduardo. A seguir, vamos analisar algumas de suas características. 
a) O narrador de A Ilha Perdida é: 
(   ) Um narrador-personagem, mais precisamente Henrique. Ele narra em primeira pessoa, descre-
vendo seus sentimentos e pensamentos. 
(     ) Onisciente, em terceira pessoa. Ele não é um personagem e conta a história de forma distanciada, 
sabendo o que pensam os personagens e o que acontece a eles. 
(   ) Oculto, não é possível saber quem narra a história e, ao que parece, o narrador não conhece 
profundamente os personagens. 
 
b) Ao lermos a história temos a sensação de que: 
(     ) Ela aconteceu há muito tempo e está sendo relembrada por Eduardo e Henrique, anos depois. 
Ela aconteceu num tempo indefinido, na verdade não dá para saber se foi no passado ou se acontecerá 
no futuro. 
(    ) Ela já aconteceu, mas permite que acompanhemos os personagens como se eles acabassem de 
vivenciar as experiências. 
 
2. A Ilha Perdida traz muitas situações realistas e, também, outras que podem ser classificadas como 
fantasia. Identifique com um R as passagens realistas e com um F as cenas em que predomina a fanta-
sia 
(    ) O julgamento do macaco ladrão, com juiz, advogados, júri e plateia. 
(    ) A sobrevivência de Eduardo, que se alimentou só de frutas e raízes por vários dias. 
(    ) O fato de os caçadores matarem animais indefesos por prazer, sem necessidade, como aconteceu 
com a veadinha. 
(    ) Os animais trazerem frutos da mata para Simão, mantendo a caverna abastecida. 
(    ) A telegrafia sem fio pela qual animais e Simão se comunicavam sobre tudo o que acontecia na ilha. 
(    ) A mensagem de Simão sobre ser possível retirar alimento e medicamento das plantas da natureza. 
 
3. Quando Henrique e Eduardo decidiram ir para a Ilha Perdida, sonhavam com grandes aventuras, 
mas nem imaginavam o que aconteceria de fato. 
a) O que surpreendeu os dois irmãos e mudou os seus planos? 
b) E correto dizer que Henrique e Eduardo aprenderam muita coisa com as adversidades enfrentadas? 
Por quê? 
 
4. Durante a história, Henrique e Eduardo fizeram escolhas importantes, que mudaram o rumo dos 
acontecimentos. Reflita sobre as passagens abaixo. O que você achou das decisões tomadas pelos ir-
mãos? Por que? O que faria se estivesse no lugar deles? 
a) Eles decidiram não avisar ninguém sobre o passeio que queriam fazer 
b) Henrique tentou fugir de Simão. 
c) Eduardo concentrou sua energia em construir uma jangada para voltar à fazenda. 
 
5. Simão decidiu viver isolado porque não concordava com a forma de ser e de viver dos "homens 
civilizados". 
a) Coloque V nas opiniões que Simão defendia e F nas que não correspondem às suas ideias. 
(     ) Os homens não gostam dos animais. 
(     ) Os homens enganam, juram em falso, não são confiáveis. 
(     ) Os homens não sabem viver em grupos, preferem se isolar. 
(     ) Os homens sofrem e são infelizes porque são maus. A maldade traz infelicidade 
(     ) Quanto mais culto, melhor o homem trata seus inferiores e os animais. 
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b) Você concorda com Simão? Por quê? 
 
6. Na Ilha Perdida os animais vivem tranquilamente: onça, micos, tartaruga, coruja, morcego... Mas 
até lá a ameaça do homem coloca a natureza em risco. 
a) Como essa ameaça aparece no livro? 
b) Quais outras ameaças podem ser identificadas em nossa realidade atual? 
 
7. Ao final da história, Simão pede a Henrique que respeite a natureza e os animais, que não maltrate 
nenhum ser vivo. Essa é uma ideia comum em nossos tempos, mas ainda não praticada por toda a 
humanidade. 
a) Você considera importante essa mensagem de Simão? Por quê? 
b) Você pensa que chegará o dia em que toda a humanidade protegerá e defenderá a natureza? Por 
quê? 
 
8. Tomando como base a leitura do livro A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, responda: Quando os 
meninos resolveram ir para a ilha, sonhavam com grandes aventuras, mas nem imaginavam o que 
aconteceria de fato. Qual foi a diferença entre o que eles imaginaram e o que realmente aconteceu? 
 
9. Escreva um parágrafo COMENTANDO o desfecho do livro A ilha perdida, de Maria José Dupré. Quais 
os principais episódios dessa parte da narrativa? 
 
10. Tomando como base a leitura do livro A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, responda: quem era 
Simão? O que ele fazia na ilha? Quais foram os ensinamentos que Henrique aprendeu com ele? 
 
 
08. Ao final de A Ilha Perdida, Henrique sente-se triste por não ter conseguido encontra Simão e os 
animais com quem viveu tantas aventuras. Pensa sobre seu desejo de voltar sozinho para lá e rever 
seus amigos, mas não consegue encontrar um meio para tal. Será que isso aconteceu? Que tal narrar 
essa nova aventura? Pense em todos os detalhes: quando Henrique fez a viagem? Muito tempo de-
pois? Foi realmente sozinho? Conseguiu chegar à ilha? Encontrou seus antigos amigos? Como eles 
estavam? Que aventuras viveu? Agora é começar a escrever. 
 
09. Agora é a hora de você recapitular a história. Com suas palavras, resuma os fatos mais importantes 
do livro, na ordem em que foram contados. 


