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   O filme conta a história de Malévola (Angelina Jolie), a protetora do reino dos 

Moors. Desde pequena, esta garota com chifres e asas mantém a paz entre dois 

reinos diferentes, até se apaixonar pelo garoto Stefan (Sharlto Copley). Os dois 

iniciam um romance, mas Stefan abandona Malévola para conquistar seus planos. A 

garota torna-se uma mulher vingativa e amarga, que decide amaldiçoar a filha 

recém-nascida de Stefan, Aurora (Elle Fanning). Aos poucos, no entanto, Malévola 

começa a desenvolver sentimentos de amizade em relação à jovem e pura Aurora. 

http://fluffy.com.br/resenha-do-filme-malevola/adaptado 

1.No início do filme Malévola é uma menina: 

a.(   ) alegre e feliz 

b.(   ) amarga e triste 

 

2.O reino Moors onde a menina Malévola mora: 

a.(   )possui uma vegetação colorida, animais diversificados e todos parecem ser 

muito felizes com a vida que levam. 

b.(   ) possui um ar sombrio , a vegetação é cheia de arbustos espinhosos e os 

animais vivem em profunda escuridão. 
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3.Malévola conhece o menino Stefan, logo de início os dois fazem uma linda amizade. 

A menina se apaixona, porém Stefan tem um sonho, ou seja, uma ambição de: 

a.(   ) tornar-se rei do reino em que Malévola é líder. 

b.(   ) tornar-se líder do reino vizinho ao de Malévola. 

 

4.Stefan após muito tempo procura Malévola. Os dois reatam a amizade, porém ele 

adiciona uma poção na bebida da Malévola para praticar um ato que muda 

completamente a vida da fada. Que atitude foi essa? Qual foi a intenção dele ao 

praticar esse ato? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Malévola se torna uma pessoa amarga e vingativa após a traição de Stefan, então: 

a.(   )  ela transforma o reino Moors em um lugar sombrio envolto a uma cerca de 

espinhos e fica a espera do momento ideal para realizar uma vingança contra seu 

amado.  

b.(   ) ela transforma o reino Moors em uma fortaleza e fica a espera de Stefan para 

vingar-se dele. 

 

6.Stefan é consagrado rei; casa-se e  em pouco tempo sua esposa dá a luz a uma 

linda menina chamada Aurora. Malévola vê nesse momento uma oportunidade 

perfeita para: 

a.(   ) realizar seu desejo de vingança contra o rei Stefan. 

b.(   ) roubar a filha do rei Stefan. 

 

7.Após Malévola amaldiçoar Aurora o rei: 

a.(   ) encarrega três fadas atrapalhadas de criarem a menina e a esconderem até  

que a maldição possa ser quebrada.  

b.(   )deixa Malévola levar Aurora para ser criada no reino Moors. 

 

8. Porque o beijo da Malévola salva Aurora do sono profundo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.Como termina o filme? 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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10.O filme é baseado em qual conto de fadas: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.Você gostou do final do filme ou você gostaria de dar um final diferente para as 

personagens? Comente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.Seja criativo e pinte a imagem. 

 

 

http://www.pintarcolorir.com.br/desenhos-de-malevola-para-colorir/desenhos-para-colorir-da-malevola/#main 


