
  

 

ESCOLA SECUNDÁRIA PADRE BENJAMIM SALGADO 

Concurso Nacional de Leitura – 2009 
1.ª Fase – 3º Ciclo 

CORRECÇÃO DA PROVA 

 Grupo I 

RESPOSTA PESSOAL 
Critérios:  

� Comprova a leitura e compreensão das duas obras 
� Fundamenta convenientemente a sua opinião 
� Revela bom domínio da expressão escrita 

 
 

Grupo II – A Terra Será Redonda?, de  Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada  
 

1. O sinalizador que Orlando oferecera aos dois irmãos começou a vibrar porque… o cientista esquecera-se de 
desligar o sinalizador. 

2. A brecha no tempo usada para a viagem situava-se… num prédio antigo do centro de Lisboa.    

3. O aparelho em que os três viajaram no tempo era em… cristal 

4. A rainha que João e Ana avistaram em Lisboa era… D. Leonor. 

5. João embarcou na caravela de... Diogo Cão. 

6. Os três viajantes do espaço foram parar ao século XV, no reinado de... D. João II. 

7. Eles viajaram até essa época para tentar encontrar… o Sponezic 7. 

8. A personagem que durante a viagem ficou gravemente doente e foi tratada com grandes quantidades de 
vinho foi… Pedro Afonso. 

9. João ajudou os marinheiros a levantar um padrão que assinalava o descobrimento… da foz do rio Zaire. 

10. Ana e Orlando tiveram de roubar o metal perigoso ao chefe negro chamado… Caramansa. 

 

Grupo III – O Rapaz do Pijama às Riscas, de John Boyne 

1. No início da acção, Bruno morava com a sua família em… Berlim. 

2. Acho-Vil é… a forma de Bruno se referir a Auschwitz. 

3. O pijama às riscas era… o uniforme que os prisioneiros judeus usavam nos campos de concentração. 

4. Shmuel, o novo amigo de Bruno, é proveniente… da Polónia. 

5. A irmã de Bruno… tem doze anos. 

6. Quando Bruno caiu do baloiço, … quem o tratou foi Pavel, um antigo médico e agora prisioneiro e criado dos 
pais de Bruno. 

7. Bruno e Shmuel, nos seus encontros junto à vedação, … conversavam apenas. 

8. No penúltimo capítulo do livro, Bruno vai finalmente conhecer o lugar onde vivia o seu amigo Shmuel. A 
sua intenção é … viver uma grande aventura com o seu amigo, ajudar o amigo a procurar o seu pai, que tinha 
desaparecido, e explorar o mundo do outro lado da vedação. (todas as hipóteses anteriores) 

9. No último capítulo, o narrador diz que «ninguém soube mais nada de Bruno». O que realmente lhe 
aconteceu foi o seguinte: morreu numa câmara de gás, juntamente com Shmuel e muitos outros judeus 

10. O pai de Bruno era… um comandante alemão, incumbido pelo Führer de dirigir um campo de concentração. 

 


