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1. O nome da esposa de D. João V era 
A) Dona Ana Marta. 
B) Dona Maria Ana Josefa. 
C) Dona Maria Bárbara. 
D) Dona Maria Inês. 

 
2. O reinado de D. João V decorreu 

A) entre 1580 e 1640. 
B) entre 1640 e 1650. 
C) entre 1706 e 1750. 
D) entre 1750 e 1770. 

 
3.  D. João V prometeu construir o Convento de Mafra  

A) porque desejava ter um filho. 
B) porque pretendia cair nas graças do Santo Ofício. 
C) porque se encontrava gravemente doente. 
D) porque queria agradar ao Papa. 
  

4. O franciscano que interveio na decisão real de construir o Convento de 
Mafra foi 
A) Frei Nuno António. 
B) Frei José. 
C) Frei António Nuno. 
D) Frei António de S. José. 

 
5.  D. Nuno da Cunha era 

A) o inquisidor-geral. 
B) um padre e orador da corte. 
C) o confessor da Rainha. 
D) um padre espanhol. 
 

6. A Princesa de Portugal, filha primogénita de D. João V, era  
A) a Infanta Dona Maria Bárbara. 
B) a Infanta Dona Maria Antónia. 
C) a Infanta Dona Maria Ana. 
D) a Infanta Dona Bárbara Maria. 
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7. Qual o percurso da personagem Baltasar Mateus, o Sete-Sóis? 
A) Toureiro em Lisboa, ex-soldado e estropiado de guerra de onde regressa 

maneta. Foi um dos construtores da passarola voadora. Mantém uma 
relação amorosa duradoura com uma mulher com poderes sobrenaturais. 

B) Antigo camponês de Mafra, ex-soldado e estropiado de guerra de onde 
regressa louco. Mantém uma relação amorosa passageira com uma mulher 
com poderes sobrenaturais. 

C) Antigo camponês de Mafra, ex-soldado e estropiado de guerra de onde 
regressa maneta. Foi um dos construtores da passarola voadora. Mantém 
uma relação amorosa duradoura com uma mulher com poderes 
sobrenaturais. 

D) Antigo camponês de Mafra, ex-soldado e estropiado de guerra de onde 
regressa cego e maneta. Foi um dos construtores da passarola voadora. 
Mantém uma relação amorosa duradoura com uma mulher louca. 

 
8.  Baltasar foi «mandado embora do exército» 

A)  por ter perdido uma mão. 
B)  por ser mau soldado. 
C)  por ter assassinado um homem. 
D)  por ter roubado. 

 
9. O nome da mulher com poderes mágicos, filha de uma suposta feiticeira 

julgada pelo Santo Ofício, que mantém uma relação amorosa duradoura 
com Baltasar Mateus, é 
A) Blimunda Sebastião. 
B)  Blimunda de Jesus. 
C)  Sebastiana de Jesus. 
D)  Blimunda Mateus. 
 

10. Em que circunstâncias se conhecem Baltasar e Blimunda? 
A) Vêem-se na procissão. 

    B)  Ambos assistem a um auto-de-fé. 
    C)  Cruzam-se na rua. 
    D)  Encontram-se na igreja. 
 
11. Sebastiana Maria de Jesus era a mãe da jovem com poderes mágicos e 

uma vidente condenada 
A) pelo Santo Ofício, ao desterro, por prática de feitiçaria. 
B) pelo Santo Ofício, à fogueira. 
C) pelo Rei, ao desterro, por prática de feitiçaria. 
D) pelo Santo Ofício, ao desterro, por ser judia. 
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12.  Domenico Scarlatti foi um 
A) Compositor espanhol que, na corte portuguesa, foi professor de música da 
infanta. 
B) Compositor italiano que, na corte portuguesa, foi professor de música da 
rainha. 
C) Compositor italiano que, na corte portuguesa, foi professor de música da 
infanta. 

 D) Compositor que foi professor de música da infanta, em Itália. 
 
13. Qual o nome do padre, orador da corte e grande cientista, que tinha em 

mente um grande projecto? 
A) Bartolomeu Gomes. 

 B) Baltasar de Gusmão. 
 C) Domingos Bartolomeu. 
 D) Bartolomeu de Gusmão. 
 
14. Blimunda, personagem com um papel muito significativo na obra 

Memorial do Convento, de José Saramago, passa a ser chamada de 
«Sete-Luas» a partir de determinado momento da sua vida. O padre 
Bartolomeu Lourenço deu-lhe aquele nome porque a personagem  
 
 
A) vê às escuras. 

 B) enamorou-se de Baltasar na sétima noite da semana. 
 C) nasceu num dia de lua cheia. 
 D) não gosta da luz do sol. 
 
15. A máquina de voar construída pelo padre Bartolomeu Lourenço necessita 

das vontades dos homens e das mulheres recolhidas por Blimunda. As 
vontades serão fundamentais para voar, 
A) porque representam as forças indomáveis. 
B) dado que não se vêem. 
C) se concertadas com as forças do sol, do âmbar e dos ímanes. 
D) visto que têm poderes ocultos. 

 
 

16. Por que razão o Padre Bartolomeu Lourenço compara Baltasar a Deus? 
A) Porque ambos voam. 

 B) Porque Baltasar é muito bondoso. 
 C) Porque ambos são manetas, na sua perspectiva. 
 D) Porque Baltasar tem poderes superiores. 
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17. Qual o projecto do Padre Bartolomeu Lourenço? 
A) A construção de uma máquina voadora. 

 B) A redacção de um livro de sermões. 
 C) Levar a fé cristã ao novo mundo. 
 D) Presidir à inauguração do Convento. 
 
18. João Frederico Ludovice foi  

A) o cientista italiano responsável pela construção da passarola voadora. 
 B) o arquitecto italiano responsável pela construção do Convento de Mafra. 
 C) o arquitecto alemão responsável pela construção do Convento de Mafra. 
 D) o músico italiano que, na corte portuguesa, organizava os saraus. 
 
19. Qual o grau de parentesco entre Marta Maria e Baltasar Mateus? 

A) Sua irmã. 
 B) Sua esposa. 
 C) Sua mãe. 
 D) Não tinham nenhuma relação de parentesco. 
 
20. Qual a relação de parentesco entre João Francisco e Baltasar Mateus? 

A) Seu irmão. 
 B) Seu pai. 
 C) Seu cunhado. 
 D) Não tinham qualquer relação de parentesco. 
 
21. Inês Antónia e Álvaro Diogo eram 

A) amigos de infância de Baltasar. 
 B) os pais de Baltasar. 
 C) irmãos de Baltasar. 
 D) a irmã e o cunhado de Baltasar. 
 
 
22.  Qual o nome do operário das obras do Convento de Mafra que morrerá   

 esmagado debaixo do carro que transportava uma grande pedra. 
 A) Francisco Marques. 
 B) Manuel Marques. 
 C) Manuel Milho. 
 D) José Pequeno. 

 
23.  Qual o nome do operário das obras do Convento, contador das histórias 

de um ermitão e de uma rainha? 
A) Francisco Marques. 

 B) José Pequeno. 
 C) João Elvas. 
 D) Manuel Milho. 
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24.  João Elvas, que segue a comitiva do casamento da Infanta Maria   

 Bárbara, era 
 A) inimigo de Baltasar. 
 B) amigo de Blimunda. 
 C) amigo de Baltasar durante a permanência deste em Lisboa. 
 D) um contador de histórias. 

 
25.  Boeiro de profissão e fisicamente corcunda, é um dos muitos operários 

nas obras do convento: 
A) José Pequeno. 

 B) José Marreco. 
 C) José Milho. 
 D) José Gusmão. 

 
26.  Vinte e dois de Outubro de 1730 é o dia da sagração do Convento de 

Mafra. Pretende a obra circunscrever-se ao memorial de um convento? 
A) Sim, pois é um monumento grandioso. 

 B) Não, o voo do homem e a capacidade de sonhar contrabalançam com o  
      peso histórico associado à construção do Convento de Mafra. 
 C) Não, porque há outras memórias históricas dispersas na obra. 
 D) Sim, pois era o dia do aniversário do rei.  

 
27. O narrador do Memorial do Convento refere a determinado momento: 

«Parece apenas um gracioso jogo de palavras, um brincar com os sentidos que 
elas têm, como nesta época se usa, sem que extremamente importe o 
entendimento ou propositadamente o escurecendo». Com que movimento 
literário se identificam estes hábitos literários da época? 
 

 A) Barroco. 
 B) Romantismo. 
 C) Classicismo. 
 D) Realismo. 
28. A que espaços físicos é concedida maior centralidade? 
 A) Mafra e Lisboa. 
 B) Lisboa e Torres Vedras. 
 C) Mafra e Azeitão. 
 D) Mafra e Pêro Pinheiro. 

 
29. A «Ilha da Madeira» é, na obra de Saramago, 

A) o nome dado a uma das ilhas que compõem o arquipélago da Madeira. 
B) o aglomerado de casas de madeira construídas para albergar os que   
     trabalhavam na construção do convento. 
C) uma pilha de madeira usada nas obras da construção do convento. 
D) um armazém onde se guardavam ferramentas. 
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30. No final, Blimunda descobre Baltasar 
 A) no céu. 
 B) com outra mulher. 
 C) no auto-de-fé. 

 D) na passarola. 
 
 
 
 

Fontes: http://www.esa.esaportugues.com/programa/Saramago/obra.htm 
 

http://www.malhatlantica.pt/lpo/batatas/personagensmemorialquiz.htm 
 

Escola Múltipla (Adaptado) 

 
Coordenação da Biblioteca. Fevereiro de 2011 

 

http://www.esa.esaportugues.com/programa/Saramago/obra.htm
http://www.malhatlantica.pt/lpo/batatas/personagensmemorialquiz.htm

