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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:______________________________________________________________ 

Filme: Cinderela 

1.Assinale a alternativa que explica porque o pai de Cinderela casou-se novamente, após a morte 
de sua esposa? 
a.(  )porque ele não conseguia ficar sozinho. 
b.(   )porque a Cinderela queria uma madrasta. 
c.(   )Porque o pai de Cinderela não queria que no futuro ela ficasse sozinha. 

 

2. Descreva psicologicamente a madrasta da Cinderela. 
___________________________________________________________________________ 

3.Como a Cinderela era tratada por suas irmãs? Explique. 
___________________________________________________________________________. 

4.Por que o rei (pai do príncipe)promoveu uma festa no reino? 

a.(   ) para festejar seu aniversário. 

b.(   ) para que seu filho escolhesse uma namorada. 

c.(   ) para que seu filho escolhesse uma noiva. 

 

5.Quando souberam da festa, as irmãs de Cinderela ficaram felizes e: 

a.(   )convidaram a Cinderela para ir ao baile com elas. 

c.(   ) obrigaram a Cinderela a arrumá-las com os mais belos vestidos. 

d.(  ) chamaram a Fada Madrinha para ajudar a Cinderela. 

6.Todos foram ao baile menos Cinderela que ficou em casa chorando e muito triste, mas de 
repente: 
a.(   ) apareceu uma bruxa que jogou um feitiço na Cinderela para ela ir ao baile. 
b.(   ) apareceu uma Fada Madrinha quer consolou a Cinderela fazendo ela entender que era 
impossível ela ir ao baile. 
c. (   )apareceu uma Fada Madrinha que transformou os trapos de Cinderela em um lindo vestido 
e de uma abóbora fez surgir uma carruagem  linda e luxuosa. 
 
7.A  Fada Madrinha advertiu a Cinderela que ela deveria: 
a.(   ) voltar para casa à meia-noite , pois a essa hora o encanto terminaria. 
b.(   ) ficar até amanhecer no baile, pois assim ela iria conquistar o príncipe. 
c.(   ) dizer ao príncipe que ela era pobre. 
 
8.Assinale  a alternativa incorreta. 
Quando Cinderela chegou ao palácio: 
a.(   ) todos ficaram encantados com sua beleza.  
b.(   ) as irmãs não a reconheceram, tal era sua formosura .  
c. (   )o príncipe só dançou com ela. 
d. (   )a madrasta a reconheceu na hora e a fez ir embora do baile correndo, por isso ela perdeu 
seu sapatinho de cristal. 
 
9.Complete o texto abaixo:    
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   O príncipe apaixonado por Cinderela pegou o sapato e disse que,  a jovem cujo pé coubesse 
naquele _______ seria sua _______. E quando _______ calçou o sapatinho ele coube 
perfeitamente em seus pés.  O príncipe a levou para o _______ eles casaram-se e viveram 
felizes para sempre. 
 

10. Observe as cenas abaixo e escreva uma versão diferente do que aconteceu na história da 

Cinderela: 
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