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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 – Hotel Memória, de João Tordo 

1. O Memory Hotel situa-se… num dos subúrbios degradados de Nova Iorque. 

2. Kim tinha nascido… em Singapura. 

3. Kim morreu… atropelada por um automóvel numa ponte. 

4. Ismael confessou-se culpado da morte de Kim… por não ter tomado precauções que a impedissem de sair de casa. 

5. Depois de ficar sem a bolsa de estudo, Ismael arranjou emprego… num restaurante. 

6. Ismael foi contratado para encontrar um fadista português por… Samuel Wussupov. 

7. O velho mafioso que procurava Daniel Silva pretendia vingar-se dele porque este, muitos anos antes, … tinha, 

supostamente, assassinado a sua filha. 

8. O narrador ficou a saber que Kim trabalhava para… o rico colecionador de arte russo. 

9.  Kim ficou terrivelmente abalada quando soube que o seu patrão… estava perto da morte e tinha um “fantasma” 

em casa. 

10.  O narrador finalmente encontrou Daniel da Silva… a trabalhar pacatamente atrás de um balcão dos correios. 

 
Grupo III – A Quinta dos Animais / O Triunfo dos Porcos, de George Orwell 

1. A Rebelião dos animais deu-se depois de o Sr. Reis/ Sr. Jones… ter deixado os animais um dia inteiro sem comer. 

2. Logo após a revolta, os animais escreveram os Mandamentos, em número de… sete. 

3. Quando o Sr. Reis/ Sr. Jones tentou reconquistar a quinta, ele e os seus homens deitaram a fugir após… um 
terrível coice de Trovão/ Boxer ter deixado inanimado um deles. 

4. Com o tempo, tornou-se claro que o único rival de Napoleão era… Bola de Neve/ Snowball. 

5. A última disputa de Napoleão com o seu rival aconteceu… aquando da votação para a construção de um moinho 
de vento para produzir energia elétrica. 

6. Napoleão livrou-se do seu rival… lançando vários cães contra ele, até este deixar a quinta. 

7. A primeira espécie de rebelião dos animais contra os porcos deu-se com… as galinhas. 

8. No final, os antigos mandamentos foram reduzidos apenas a… um. 

9.  Para justificar o uso das camas por parte dos porcos, um dos mandamentos “Nenhum animal dormirá numa 
cama” foi alterado para… “Nenhum animal dormirá numa cama com lençóis". 

10.  Após Trovão/Boxer ter sido levado para fora da quinta, doente, Tagarela/Squealer informou os outros de que… 
ele morrera no hospital, recebendo os melhores cuidados e os medicamentos mais caros. 


