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EXERCÍCIOS SOBRE OS CAPÍTULOS 1 A 4 
 
QUESTÃO 01. Como era o lugar onde Dorothy 
morava? 
 
QUESTÃO 02. Com quem a menina vivia? 
 
QUESTÃO 03. O que aconteceu de anormal com 
Dorothy e sua família? 
 
QUESTÃO 04. O que aconteceu com Dorothy, as-
sim que ela chegou no mundo de Oz? 
 
QUESTÃO 05. Como estava dividido o mundo de 
Oz? 
 
QUESTÃO 06. Apesar de estar encantada com o 
mundo de Oz, Dorothy quer ir para casa. Por que? 
Como ela deveria proceder para tentar voltar 
para o seu lar? 
 
QUESTÃO 07. Como se deu o encontro de Do-
rothy com o Espantalho? 
 
QUESTÃO 08. Dorothy pergunta ao Espantalho 
informações simples sobre a terra de Oz. Porém, 
ele afirma nada saber a respeito do mundo onde 
vive. Como ele justifica isso? 
 
QUESTÃO 09. O Espantalho pede a sua nova 
amiga para acompanhá-la à Cidade das Esmeral-
das. Qual era sua intenção? O que Dorothy res-
ponde e ele? 
 
QUESTÃO 10. Dorothy e o Espantalho começam 
a enfrentar as primeiras dificuldades pelo cami-
nho. Quais são elas? 
 
QUESTÃO 11. O Espantalho conta sua história à 
amiga Dorothy. Reconte-a com suas palavras. 
 

QUESTÃO 12. Como termina o  capítulo 4? Qual a 
situação vivida por Dorothy e o Espantalho neste 
desfecho? 
 
 
EXERXÍCIOS DE COMPREENSÃO GLOBAL 
 
QUESTÃO 13. Um dos elementos essenciais da 
narrativa é espaço. Escreva um parágrafo claro e 
coerente em que você ANALISE os espaços 
abaixo. Descreva o lugar, cite o nome dos perso-
nagens que aparecem ali e resuma os principais 
fatos que ali aconteceram. 
a) o País dos Quadlings. 
b) o castelo de Glinda. 
 
QUESTÃO 14. Escreva um parágrafo claro e coe-
rente em que você RESPONDA a seguinte per-
gunta: O Mágico de Oz tinha realmente superpo-
deres? Não se esqueça de JUSTIFICAR sua res-
posta. 
 
QUESTÃO 15. Escreva um parágrafo claro e coe-
rente em que você RESUMA o desfecho do livro O 
mágico de Oz, de L. Frank Baum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


