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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 – Cão como Nós, de Manuel Alegre 

1. O cão, protagonista da obra, era de raça… Épagneul Breton. 

2. Ao longo da obra, o narrador mantém uma conversa imaginária com… o cão, que morreu. 

3. O nome do cão era… Kurika. 

4. Segundo a filha do narrador, este devia a vida ao cão, pois este tê-lo-á salvo… de ficar intoxicado com o gás do 

fogão, cuja chama se apagara. 

5. O cão atirava-se à água sempre que via na água… a mulher do narrador. 

6. Quando um dos familiares do narrador morreu, o cão foi enroscar-se em frente da cadeira vazia onde a pessoa 

costumava sentar-se. Essa pessoa era… o pai do narrador. 

7. Um dia, o cão perdeu-se, quando o narrador… o levou com ele à pesca, no Inverno. 

8. O Cão uivava sempre que… ouvia o narrador ler-lhe um determinado poema. 

9. O cão morreu… após vários ataques repetidos que o foram debilitando. 

10.  Os filhos do narrador puseram ao cão o nome… de um leão, protagonista de um romance português. 

 
 
 

Grupo III – O Velho que Lia Romances de Amor, de Luis Sepúlveda 
 

1. O administrador da circunscrição tinha a alcunha de Babosa porque… suava sem descanso. 

2. Quem periodicamente sugeria os livros para o velho ler era… uma prostituta de raça negra. 

3. O velho lia com o auxílio de uma lupa, o segundo dos seus pertences mais queridos. O primeiro… era a sua 
dentadura postiça. 

4. O velho costumava ler… de pé, na sua choça, diante da janela, junto a uma mesa alta. 

5. O velho descobriu que sabia ler… aquando das eleições presidenciais. 

6. A dada altura, o velho decide deixar os Shuar e instalar-se em El Idilio porque… sabia que seria incapaz de 
determinar o momento da sua própria morte. 

7. O predador que é perseguido ao longo da obra matou, no total,… quatro homens. 

8. Durante a expedição, numa das noites, o velho lê aos companheiros um romance cuja acção se passa… em 
Veneza. 

9.  Como resultado do confronto final com o predador,… o velho matou-o com um tiro de espingarda. 

10.  No final, o velho sente-se… indigno, envilecido, de modo nenhum vencedor daquela batalha. 


