
  



Meus queridos meninos e meninas, 

Eu, a Bruxa Arreganhadentes, deixei uns enigmas para aqueles três irmãos que me 
fugiram. Será que vocês são capazes de os resolver? Sabem trabalhar em equipa? É 
a última coisa que esta bruxa faz! E não me peçam ovos estrelados que eu já não 
acredito nisso! 

Para os enigmas resolver a CDU têm de saber. Toda a biblioteca está dividida em 
classes de assuntos, do 0 ao 9 (menos uma que não vos digo!). Se souberem bem a 
CDU nunca se vão perder numa biblioteca! Já numa floresta não sei, ah, ah, ah! 
Então cá vai… olhem bem para a folha “CDU Ilustrada”! 

1. Qual é a classe da CDU que tem dicionários? 
 

2. Qual é a classe da CDU que está vazia? 
 

3. Qual é o assunto de um livro com a cota 8-34? 
 

4. Encontra o livro com a cota 8-1-053 MCH. Na página 59, o que mais me 
assusta? (não sou eu, hihihi!) 
 

5. Encontra o livro com a cota 8-34-053.2 TVR. O Senhor Valéry andava com 
sapatos de que cores? 
 

6. Qual é a classe da CDU em que posso conhecer as tradições dos povos? 
 

7. Encontra o livro com o título Seis Histórias às Avessas. Quem é que bebe 
groselha? A que classe pertence este livro (vejam a cota…)? 
 

8. O assunto “Pintura” pertence a que classe? 
 

9. Se quiserem encontrar, na biblioteca, um livro de matemática, a sua cota tem 
de começar por: 
 

10. Qual é a classe onde posso encontrar livros sobre animais? 
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