
Book quiz: “A minha História de Portugal”  
 

A 10 de junho comemoramos o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas.  

Este dia foi escolhido para lembrar a morte daquele que é considerado o expoente máximo da língua 

portuguesa, Luís de Camões, em 1580. A partir da implantação da República, em 1910, o 10 de junho passou 

a ser um feriado do município de Lisboa e só no Estado Novo (1933-1974) é que passou a ser um feriado 

nacional. Depois da Revolução do 25 de Abril de 1974, para além de Portugal e da língua portuguesa, incluiu-

-se também a homenagem aos portugueses espalhados pelo mundo. Todos os anos, neste dia, o Presidente 

da República dirige as cerimónias e condecora portugueses que se distinguem pelo seu trabalho de 

excelência em nome de Portugal.  

Para ganhares este book quiz e conheceres melhor o nosso país e a nossa cultura, descobre as pistas em     

A minha História de Portugal!  

 

Para cada pergunta de escolha múltipla, há só uma opção correta            

1. Quem foi Luís de Camões? 

A) Um navegador do séc. XV 

B) Um pintor do séc. XIV 

C) Um poeta do séc. XV 

 

2. Que grande obra da literatura portuguesa escreveu Camões? 

A) Os Lusíadas 

B) As Naus de Verde Pinho 

C) A Sementinha 

 

 3. Há um documento que pode ser considerado a “certidão de nascimento” de Portugal como 

reino independente, em 1179. Qual é?  

A) Tratado de Lisboa 

B) Bula Manifestis Probatum 

C) Tratado de Alcanises 

https://www.portoeditora.pt/espacoprofessor/livro/a-minha-historia-de-portugal-elisabete-jesus/15933735


 

4. Em que reinado os documentos oficiais passaram a ser escritos em português?  

A) D. Afonso Henriques 

B) D. Dinis 

C) D. João I 

 

5. A expansão da língua portuguesa pelo mundo conseguiu-se com os Descobrimentos e a 

colonização. Completa a tabela, pesquisando, para cada origem, duas palavras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A língua portuguesa é falada em algumas regiões do antigo império colonial português, 

como o Brasil, e nas comunidades de emigrantes portuguesas espalhadas pelo mundo. 

Quantos milhões de pessoas falam português? 

A) cerca de 15 milhões 

B) cerca de 100 milhões 

C) cerca de 250 milhões 

 

 

Palavras de 

origem africana 

Palavras de origem 

oriental 

Palavras de origem 

brasileira 

   

Pista!  

O mapa das páginas 64 

e 65 dá-te uma grande 

ajuda!        

 

   

 

Respostas: 1. C /  2. A / 3. B / 4. B / 5. banana; batuque; macaco; samba | bengala; biombo; bule; caril; 

chávena; leque | ananás; jacaré; maracujá; tapioca / 6. C 


