quiz
Se acham que conhecem
`
bem as nossas historias,
^
este quiz E` para vocEs!

grande concerto
1. A magia do Pica-Pau Paulo fez um coelho branco saltar da
cartola durante o grande concerto. Quando o Pica-Pau Paulo
voltou a bicar na cartola, o que apareceu?
a. O coelho branco voltou a aparecer;
b. Sete traças douradas;
c. O Pica-Pau Paulinho.
2. De seguida, foi a vez da Rã Raquel atuar. Depois de cantar
na perfeição, fez três vénias. Porque é que o Desdentado
Verde a aplaudiu mais do que todos os outros?
a. Porque é apaixonado por ela;
b. Porque tinha seis patas;
c. As duas hipóteses anteriores.
3. A quem é que o Texugo Tiago entregou o décimo primeiro
autógrafo?
a. À Rã Raquel;
b. À Corça Camila;
c. A si mesmo.

CASA ÀS COSTAS
4. O sol já ia alto, quando o Texugo Tiago ouviu um som
fininho que interrompeu o seu sono. Quem barulho era esse?
a. Era o Caracol Chico a deslizar no meio das ervas;
b. Era o Pica-Pau Paulo a bicar numa árvore;
c. Era o Desdentado Verde a cozinhar um bolo pantanoso.
5. A caminho do lago, os dois amigos iam a assobiar e a cantar, uma
animação que não passou despercebida a três amigos. Quem?
a. a Raposinha Rita, o Morcego Mateus e a Corujinha Camila;
b. a Raposinha Rita, a Lebrezinha Leonor e a Corujinha Camila;
c. a Raposinha Rita, o Morcego Mateus e a Abelhinha Amália.
6. A Lebrezinha Leonor, Nônô para os amigos, estava triste
por não ter casa e dormir em qualquer buraquinho.
Que plano foi o dela para brincar às casinhas?
a. Descobriu novos buraquinhos pelo bosque e mudava de
casa todos os dias;
b. Foi ter com o Texugo Tiago e pediu-lhe para viver na sua
tenda verde com duas despensas;
c. Lembrou-se do bolso do avental da Lebre Leonor que,
tal como os cangurus, podia transportar animais
pequenininhos.

ratita voadora
7. Quem é que voava muitas vezes por cima da toca
da Ratita Rute?
a. A Corujinha Carlota;
b. O Morcego Mateus;
c. O Desdentado Verde, no seu avião.
8. O que incluía o treino de voo completo da Ratita Rute?
a. Dormir numa gruta muito alta, pendurada de cabeça para baixo;
b. Um equipamento cor-de-rosa, personalizado com o nome dela;
c. Um livro teórico com o título “O ABC do voo”.
9. Se a Ratita Rute não tinha asas, não podia voar.
Como terminou o seu sonho?
a. Desistiu da ideia da voar porque era impossível;
b. Voou juntamente com o Morcego Mateus, apoiando-se nas suas asas;
c. Pegou em duas folhas de tília e saltou do ramo de uma árvore.

o reino
10. Quando a Mosca Lili disse ao Texugo Tiago que as moscas
também deveriam ter uma rainha, o que pensou ele?
a. Que preferia que ninguém mandasse nele;
b. Riu ao imaginar uma mosca de coroa;
c. Que os texugos mereciam um rei e que ele seria perfeito
para desempenhar essa função.
11. Quem segurava o pequeno guarda-chuva para proteger
a rainha do Sol?
a. A Corujinha Carlota;
b. A Abelhinha Amália;
c. O Morceguinho Mateus.
12. Entretanto na clareira, quanto todos já eram reis e
rainhas, quem decidiu intervir e o que aconteceu?
a. O Desdentado Verde fez um bolo, cujo cheiro se espalhou
pela clareira e chegou a todos os narizes reais, o que fez
com que os “governantes” abandonassem os seus tronos
e se reunissem à volta da mesa;
b. o Desdentado Verde disse que ninguém podia ser rei e
guardou todas as coroas na sua casa;
c. Ninguém interveio e todos os reis foram para as suas casas;

lua
13. Quando o vento afastou as nuvens, o Tiago abriu a boca
espantado. O que aconteceu?
a. Começou a chover muito, algo atípico para um dia quente de verão;
b. Uma imponente Lua Cheia iluminou toda a clareira;
c. Os lobos começaram a uivar.
14. Quando o Texugo Tiago olhava para a Lua, o que imaginava?
a. Pisar a Lua, com as suas patinhas, pelo menos uma vez na vida;
b. Usar um fato preto e branco de astronauta;
c. As duas anteriores.
15. A Corça Camila disse ao Tiago que ele poderia pôr os pés
na Lua, ainda naquela noite. Graças a ela, o Tiago esteve na
Lua por breves instantes. Como conseguiu?
a. Foi de foguetão;
b. Pediu ao Morcego Mateus para o levar;
c. Entrou no lago e a Lua ficou espelhada na água.

Árvores
16. O que fazem as coroas dos carvalhos da clareira?
a. Cócegas nas barrigas das nuvens;
b. Seguram o céu;
c. As duas anteriores.
17. Os gaios adoram bolotas. O que fazem às bolotas que
apanham, antes de o inverno chegar?
a. Comem as bolotas todas;
b. Distribuem bolotas por todos os animais do bosque;
c. Escondem-nas no musgo, debaixo das folhas, nos buracos. É das
bolotas por eles esquecidas que, mais tarde, crescem os carvalhos;
18. Quem regou todas as sementes plantadas no Bosque?
a. A Rã Raquel, com água do regador;
b. O Desdentado Verde, com uma dança da chuva;
c. O Morcego Mateus, voando por cima de todas as sementes.

solUÇÕEs
Que tal? Achas que acertaste em tudo? Aqui ficam as soluções a todas
as perguntas deste quiz. Cada resposta certa vale 1 ponto. Soma os pontos
e descobre qual é o teu nível de amizade com o Bando do Bosque!
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A TUA PONTUAÇÃO:
0 a 6 pontos: Amiguinhos

Gostas do Bando do Bosque e talvez até já tenhas a coleção completa, mas volta
a ler o livro com mais atenção. Vais descobrir pormenores mágicos que talvez te
tenham escapado!

7 a 12 pontos: Amigos

Muito bem! Conheces bem as histórias do Bando do Bosque e de todos os seus
habitantes. Continua a ler as suas aventuras e a ser o grande amigo que és.

12 a 18 pontos: AmigÕES

Já leste a história do Bando do Bosque umas cem vezes, não foi? És o melhor amigo
que qualquer bichinho do Bando do Bosque pode ter e isso é incrível. Parabéns!

