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 Grupo I 
RESPOSTA PESSOAL 
Critérios:  

 Comprova a leitura e compreensão da(s) obra(s) 
 Fundamenta convenientemente a sua opinião 
 Revela bom domínio da expressão escrita 

 
 

Grupo II – O Rapaz que Ouvia Estrelas, de Tim Bowler 

1. Luke e os seus amigos assaltaram a casa de Mrs. Little para lhe roubar… uma misteriosa caixa preta. 

2. No início da obra, o pai de Luke tinha morrido… há cerca de dois anos. 

3. A mãe de Luke era… norueguesa. 

4. Luke aceitou acompanhar ao piano Miranda num concerto; esta tocava… flauta.  

5. Luke faltou várias vezes às aulas para… ir tocar piano para uma menina cega, em casa de Mrs Little. 

6. O que influenciou Mrs. Little a ficar com a Rose foi o facto de… ela nunca ter tido filhos. 

7. Luke soube que Mrs. Little não era a avó de Rose, e que a tinha… encontrado numa valeta, ferida, e nunca mais a 

entregara aos pais. 

8. Para se vingarem de Luke, os três rapazes tentaram… intoxicá-lo com o fumo de pneus a arder. 

9.  Quando Luke esteve em perigo de vida, foi salvo… por Roger Gilmore, o namorado da mãe. 

10.  Nos últimos momentos da obra, Luke… ficou aliviado porque soube que o velho carvalho iria recompor-se. 

 

Grupo III – Escrito na Parede, de Ana Saldanha 

1. A expressão “escrito na parede”… estava escrita no muro junto à paragem do autocarro. 

2. A professora de EVT disse que o Daniel ainda ia ser um pintor famoso… quando este desenhou um lince na aula. 

3. O jogo do ziguezague consiste… em atravessar-se repentinamente à frente de um carro, numa perigosa corrida em 

ziguezague de um passeio para o outro. 

4. A Beatriz proibiu o Daniel de ir à casa da Lindinha e do Artur… porque a Lindinha a ameaçara com a polícia numa 

altura em que Beatriz batera violentamente no Daniel. 

5. Rufo, o cão de Daniel, … foi-lhe dado pela sua mãe, Beatriz. 

6. Ao longo da obra, o narrador refere que o Daniel às vezes aparece com pisaduras na cara, tem uma cicatriz na 

face direita, já fraturou o cotovelo esquerdo, o tornozelo direito e cinco costelas. Com isso, pretende dar a 

entender que o Daniel… é vítima do caráter impulsivo e agressivo da mãe, que lhe bate com violência. 

7. Quando andava “à procura” da mãe, o Daniel teve a impressão de a ver… em ambas as situações referidas nas 

alíneas A) e B): na rua, quando vagueava sem destino porque decidira faltar às aulas nesse dia;  

na fila para o cinema, quando ele se encontrava no McDonald’s. 

8. A propósito do desaparecimento da mãe, a dada altura, o Daniel suspeita… do Jaime, porque deixou cair do 

bolso a estrela de prata que a mãe usava quando desaparecera. 

9. Após quatro dias sozinho, o Daniel decide pedir ajuda para procurar a sua mãe… ao Miguel. 

10. No final da obra, o Daniel, que vivia no 13.º andar, pensou… que o 13 era um número de sorte, porque tinha 

conseguido encontrar a sua mãe e levá-la de regresso a casa. 


