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 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 Lua de Joana, de Teresa Gonzalez 

1. O pai de Joana tinha por hábito oferecer-lhe… relógios. 
 

2. A mãe de Joana tinha como ocupação… a gestão da loja de moda que possuía. 

3. Joana apelidava ironicamente de Pré-histórico, Homem das Cavernas,… o irmão. 

4. A fim de alertar a comunidade escolar para os perigos das drogas, Joana e os amigos… escreveram e 
representaram uma peça de teatro. 

5. O desporto de que Joana gostava tanto e do qual acabou por desistir era… o basquete. 

6. Logo depois do encontro amoroso que teve com o irmão de Marta em casa dele, Joana… cortou o cabelo. 

7. Joana colocou na porta do quarto um desenho em que representou Deus como… um círculo num fundo branco. 

8. Após a morte de Marta, Joana decorou o quarto… todo de branco. 

9. Quando foi a um lar da terceira idade a Sintra levar umas roupas da avó, Joana… fez-se passar pela sobrinha de 
uma das idosas e contou-lhe uma história. 

10. Das coisas que pertenciam a Marta e que a mãe ofereceu a Joana,… o que esta mais apreciava era uma colecção 
de caleidoscópios. 

 

 
 

Grupo III – Sebastião e os Mundos Secretos - O Cristal Dourado, de João Aguiar 
 

1. O cofre mágico que Elvius ofereceu a Sebastião continha… uma pedra estranha. 

2. Broderick Tillinger pretendia livrar-se dos Tachua… espalhando doenças na tribo. 

3. O vale dos Tachua, onde crescia a árvore pau-de-ouro (Arbor Aurea), situava-se… na América do Sul. 

4. Quando os três amigos tentaram entrar na sede da Toller Chemicals, esta encontrava-se protegida por… quatro 
grifos. 

5. Sebastião foi iniciado na Ordem presidida por Elvius quando fez… 12 anos. 

6. Quando o Grande Lagarto apareceu no quarto de hotel de Sebastião, este feriu-o com a sua espada… na língua. 

7. Quando Inês foi raptada, os raptores foram neutralizados… através da «operação adormecimento» com a qual as 
três crianças os envolveram num sono temporário. 

8. O nome da ordem a que as crianças passaram a pertencer era… a Ordem dos Cavaleiros da Esperança. 

9. A luta final contra o grande inimigo deu-se… na Ilha Branca. 

10. Para o combate final, Sebastião e os amigos acederam ao mundo paralelo através… da Sala do Capítulo. 
 

 


