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RESPOSTA PESSOAL
Critérios: 

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

Grupo II – Crime no Expresso do Oriente, de Agatha Christie

1. O romance abre com Poirot a apanhar o comboio… em Alepo, cidade da Síria.

2. Quando Poirot seguia no Expresso do Oriente em direcção a… Londres.

3. O médico que observou o cadáver de Ratchett e que foi acompanhando as investigações de Poirot 
era de nacionalidade… grega.

4. O secretário da vítima, Ratchett, aliás, Cassetti, era… Masterman.

5. O comboio ficou retido pela tempestade de neve… na Jugoslávia.

6. Poirot recusou trabalhar para Ratchett… por este lhe ter causado má impressão.

7. O amigo de Poirot, presidente da companhia internacional dos vagões-cama, era… Mr. Bouc.

8. Em sequência da morte da pequena Armstrong e da mãe desta, para além do suicídio do pai da 
criança, suicidou-se também, devido a suspeitas infundadas de envolvimento no rapto, … a ama-
seca da criança.  

9. Ratchett foi assassinado com… doze punhaladas.

10. Depois de ter descoberto a verdade sobre o crime, … Poirot deixou a decisão ao presidente da 
companhia internacional dos vagões-cama.

Grupo III – Os Capitães da Areia, de Jorge Amado

11. A acção principal da obra decorre… em Salvador da Bahia.

12. Quando Dora chegou ao trapiche, quem a protegeu dos outros Capitães da Areia foi… João Grande 
e Professor.

13. Quando Pedro Bala abandonou o trapiche, quem ficou a comandar os Capitães da Areia foi…
Barandão.

14. O filho do casal que acolheu em sua casa Sem-Pernas era… Augusto.

15. Dora entrou no grupo dos Capitães da Areia… depois de sua mãe ter morrido de varíola.

16. Dr. Dantas, o homem de quem Professor fizera o retrato e que o ajudou a tornar-se pintor, era…
poeta.

17. Professor foi estudar pintura para… o Rio de Janeiro.

18. O menino que se tornou frade num convento foi… Pirulito.

19. Pedro Bala e Dora foram presos depois de… terem sido trancados numa casa que tentavam furtar, pelo 
filho do proprietário.

20. Volta Seca acabou por ingressar no grupo de bandidos de… Lampião.


