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QUESTÃO 01  Quem é o protagonista de A volta 
ao mundo em 80 dias, de Júlio Verne? Ele pode 
ser caracterizado como um personagem plano ou 
esférico? Justifique com palavras ou frases do 
texto. 
 

QUESTÃO 02  Que acontecimento deu origem ao 
desenvolvimento da história do livro? 
 

QUESTÃO 03 No livro A volta ao mundo em 80 
dias, de Júlio Verne, quem é Jean Passapartout? 
Qual a sua relação com o protagonista Phileas 
Fogg? Que profissões ele teve antes de conhecer 
o protagonista? Em que momentos ele foi desta-
que na trama? Qual o seu desfecho? 
 

QUESTÃO 04 No dia em que Phileas Fogg apostou 
com seus companheiros de clube que conseguiria 
dar a volta ao mundo em oitenta dias, um aconte-
cimento chamava a atenção de toda a Inglaterra. 
Que acontecimento era esse? Qual a relação 
desse acontecimento com a trama central da 
obra? 
 

QUESTÃO 05 O que aconteceu quando Fogg e 
Passapartout chegaram a Suez, no Egito? 
 

QUESTÃO 06 Dentre os povos, os ingleses são 
considerados “os mais fleumáticos”.  
a) Transcreva abaixo a definição de fleumáticos 
presente no livro. 
b) Descreva uma das aventuras em que Phileas 
Fogg tenha mostrado sua fleuma. 
 

QUESTÃO 07 Uma das personagens que surgem 
ao longo da viagem de Phileas Fogg é a Sra. 
Aounda. Quem é ela? Qual o seu país de origem? 
Como ela entrou na narrativa? Qual é o seu des-
fecho? 
 

QUESTÃO 08 No capítulo 21, Passapartout pensa: 
“Decididamente, estou saindo caro para o meu 
patrão!”. O que o leva a pensar assim? 
 

QUESTÃO 09 Em que parte da história o detetive 
Fix começou a desconfiar de sua convicção de que 
Fogg era um ladrão? Responda, usando suas pró-
prias palavras. 
 

QUESTÃO 10 Como o protagonista conseguiu via-
jar, com seus companheiros, de Nova York à Ingla-
terra? 

QUESTÃO 11 Qual foi a única vez em que Phileas 
Fogg perdeu a paciência e “explodiu” com al-
guém? Escreva um parágrafo claro e coerente em 
que você resuma esse episódio. 
 

QUESTÃO 12 Como um homem tão meticuloso 
(preso a detalhes, a pormenores; minucioso) Phi-
leas Fogg pôde se enganar a respeito do dia de sua 
chegada? Ele acreditou que havia desembarcado 
em Londres no sábado à noite, 21 de dezembro, 
quando na verdade chegara na sexta, 20 de de-
zembro, setenta e nove dias apenas depois de sua 
partida. Qual a grande revelação do final do livro? 
 

QUESTÃO 13 Tomando como base a adaptação de 
André Viana para o romance A volta ao mundo 
em 80 dias, de Júlio Verne, responda: Qual foi a 
solução dada pelo Sr. Fogg, enquanto capitão do 
Henrietta, para chegar a Liverpool mesmo após 
ter acabado o carvão, combustível de tal embar-
cação? 
 

QUESTÃO 14 Tomando como base a adaptação de 
André Viana para o romance A volta ao mundo 
em 80 dias, de Júlio Verne, Escreva um parágrafo 
claro e coerente em que você RESUMA a passa-
gem de Phileas Fogg e Passepartout por Bom-
baim, na Índia. 
 

QUESTÃO 15 Uma das personagens que surgem 
ao longo da viagem de Phileas Fogg é o Sr. Fix. 
Quem é ele? Qual o seu país de origem? Como ele 
entrou na narrativa? Qual é o seu desfecho? 
 
 

QUESTÃO 16 Tomando como base a adaptação de 
André Viana para o romance A volta ao mundo em 
80 dias, de Júlio Verne, responda: o que aconte-
ceu com Phileas Fogg tão logo ele chegou em Li-
verpool, na Inglaterra? Quais os principais fatos 
desse episódio e qual foi o desfecho dessa parte 
da história? 
 

QUESTÃO 17 Tomando como base a adaptação de 
André Viana para o romance A volta ao mundo em 
80 dias, de Júlio Verne, escreva um parágrafo 
claro e coerente em que você RESUMA a passa-
gem de Phileas Fogg e Passepartout por de Cinga-
pura a Hong Kong. 

 
 


